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Abstract: 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs F-3 uppfattar begreppet 

livsfrågor och om/hur de undervisar kring livsfrågor. Syftet konkretiseras genom 

frågeställningarna: Vad är lärarnas uppfattningar om livsfrågor? Hur undervisar 

lärarna kring livsfrågor? Kopplar lärarna livsfrågor till specifika ämnen? En 

kvalitativ undersökningsmetod har använts: data har samlats in genom kvalitativa 

intervjuer, sedan har data bearbetats och innehållsanalyserats.  
 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det finns flera möjliga svar på 

frågeställningarna beroende på vem man frågar. Angående lärares uppfattningar om 

livsfrågor ger lärarna uttryck för att livsfrågor innefattar mycket, men vad som 

inryms i mycket verkar utgå från lärarnas personliga uppfattningar. Resultatet visar 

att lärarna anser att livsfrågor är ett viktigt ämne. Det framgår att undervisning kring 

livsfrågor bör ske genomlöpande under elevernas hela skoltid. Vidare visar 

resultatet att undervisning kring livsfrågor sker genom olika metoder, både oplanerat 

och planerat. Resultatet belyser att det är individuellt vilket/vilka ämnen lärarna 

kopplar samman livsfrågor med. Studien visar också att lärarnas uppfattningar kring 

livsfrågor i vissa avseenden skiljer sig mot den tidigare forskningen. En möjlig 

förklaring kan vara att forskningen fokuserar på livsfrågor i relation till 

religionskunskap vilket det i resultatet framgår att lärarna inte gör i lika stor 

utsträckning. Slutligen är det problematiskt utifrån studiens resultat att avgöra om 

lärarna utgår från deras personliga uppfattningar gällande livsfrågor och/eller utifrån 

styrdokumentens riktlinjer.  
 
Nyckelord: Livsfrågor, livsfrågeundervisning, SO, religionskunskap   
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1. Inledning  
Så länge jag kan minnas har jag funderat över frågor om allt mellan himmel och jord. Som 

förälder till två barn, fyra och sju år, kan jag konstatera att barn (i alla fall mina) funderar mycket 

och har många frågor både om stort och smått. Under SO kursen inom grundlärarprogrammet 

fick vi lyssna på en intressant föreläsning av Sara Irisdotter Aldenmyr som behandlade 

livsfrågor i relation till religionskunskapsämnet i grundskolan. Föreläsningen väckte ett intresse 

hos mig att fördjupa mig i livsfrågor i relation till undervisning. Under mina sex terminer på 

grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och tre genomförda VFU-perioder har jag inte fått 

se någon religionsundervisning alls i praktiken. Därför känner jag mig osäker inför att undervisa 

kring livsfrågor.  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2016 finns 

livsfrågor med i det centrala innehållet från förskoleklassen till årskurs 9. I årskurs 1-3 ingår 

livsfrågor i SO ämnenas centrala innehåll. I årskurs 4-9 ingår livsfrågor i det centrala innehållet 

för religionskunskapsämnet (Skolverket 2016:23, 207-209).    

 

Löfstedt (2016:4-5) skriver i tidningen Religion & Livsfrågor att livsfrågor är aktuellt i dagens 

religionsundervisning genom införandet av nationella prov i SO i grundskolan eftersom proven 

innehåller uppgifter kopplade till livsfrågor. Livsfrågor i skolans religionsundervisning är inte 

något nytt men enligt Löfstedt (2016:4-5) skapar ämnesområdet villrådighet hos forskare, lärare 

och elever. Vidare står det att livsfrågor är något som unga är intresserade av och vill behandla 

i undervisningen men att de sällan får möjlighet att göra det. Frånvaron av livsfrågor i 

religionsundervisningen kan bero på flera orsaker enligt Löfstedt (2016:4-5), bland annat 

nämns brist på metoder och en osäkerhet hos lärare att undervisningen kan bli för personlig. 

Löfstedt (2016:4-5) menar att många elever inte upplever religionskunskap som ett viktigt 

ämne. Hon menar att ett större fokus på livsfrågor i religionskunskapsundervisningen kan bidra 

till att eleverna uppfattar ämnet som aktuellt, viktigt och elevnära. Vidare betonar Löfstedt 

(2016:4-5) att ämnet är viktigare än någonsin i dagens samhälle som präglas av ”ökad mångfald, 

intolerans och existentiell ohälsa” eftersom syftet med ämnet är att skapa förståelse och 

ömsesidig respekt för människors tankar och handlingar. För att uppnå målet med ämnet måste 

mer fokus läggas på elevernas vardag, ett sätt är att ge livsfrågor mer utrymme i undervisningen. 

Löfstedt (2016:4-5) anser att det behövs en större medvetenhet om arbetet med livsfrågor i 

undervisningen och här är tidigare och framtida forskning om livsfrågor viktigt.  

 

Mitt intresse kring livsfrågor har väckts, jag är nyfiken på livsfrågor både på ett personligt plan 

och främst för mitt framtida yrkesliv. Detta avgjorde inriktningen på mitt examensarbete 1 vid 

Högskolan Dalarna: en systematisk litteraturstudie vars syfte var att undersöka vad tidigare 

forskning säger om livsfrågor i relation till religionskunskap i grundskolans tidigare år. 

Litteraturstudiens resultat visar att det finns flera möjliga svar på de didaktiska frågorna vad, 

hur och varför gällande livsfrågor kopplat till religionsundervisningen. Därför kan slutsatsen 

dras att det är upp till den enskilda läraren att utforma denna undervisning, förhoppningsvis 

genom att göra väl avvägda val gällande livsfrågeundervisningen.  

 

Under examensarbete 1 fann jag att den tidigare forskningen gällande livsfrågor inte specifikt 

behandlade grundskolans tidigare år. Eftersom en stor del av den tidigare forskningen fokuserar 

på äldre elever kan det vara svårt att tillämpa det som framkom i forskningen i undervisningen 

med yngre elever. Ett möjligt problem är att forskningen fokuserar på livsfrågor i relation till 

religionskunskapsundervisningen och min erfarenhet från VFU är att lärare i lågstadiet inte 

undervisar i de olika SO ämnena separat. Dessutom noterades det att lärare i grundskolans 

tidigare år inte fanns med som informanter i den tidigare forskningen, barn i olika åldrar och 
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lärarutbildare fanns representerade. Detta fann jag som anmärkningsvärt eftersom de som i 

praktiken undervisar kring livsfrågor troligen kan dela med sig av värdefull information inom 

livsfrågeområdet. Mot bakgrund av detta anser jag att det är relevant att forska vidare om 

livsfrågeundervisning i årskurs F-3, vilket jag anser blir ett viktigt bidrag till den SO-didaktiska 

forskningen. Vidare kan förhoppningsvis forskning som fokuserar på årskurs F-3 också hjälpa 

och inspirera verksamma lärare och lärarstudenter i deras arbete kring livsfrågor. Jag som 

lärarstudent har ett behov att ta del av lärares uppfattningar om livsfrågor och deras erfarenheter 

kring livsfrågeundervisning i årskurs F-3 för att jag i mitt framtida yrkesliv ska kunna göra väl 

avvägda val gällande livsfrågeundervisningen.  

 

Mot bakgrund av detta genomförs en empirisk undersökning i examensarbete 2 om 

livsfrågeundervisning i årskurs F-3. Fokus i denna studie är på lärare som undervisar i årskurs 

F-3.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs F-3 uppfattar begreppet livsfrågor och 

om/hur de undervisar kring livsfrågor.  

 

Frågeställningar: 

 Vad är lärarnas uppfattningar om livsfrågor? 

 Hur undervisar lärarna kring livsfrågor? 

 Kopplar lärarna livsfrågor till specifika ämnen?  

 

 

3. Bakgrund  
I detta avsnitt behandlas vad det står om livsfrågor i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 reviderad 2016 (benämns hädanefter Lgr11) (Skolverket 2016), 

Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap (Skolverket 2011) och 

kunskapsöversikten Att förstå sin omvärld och sig själv Samhällskunskap, historia, religion och 

geografi (Skolverket 2013). Mycket av det som finns i denna bakgrund och den tidigare 

forskning som presenteras i näsa avsnitt är hämtat från mitt examensarbete 1, en litteraturstudie 

vars syfte var att undersöka vad tidigare forskning säger om livsfrågor i relation till 

religionskunskap i grundskolans tidigare år (Blind 2017).    

 

3.1 Livsfrågor enligt styrdokumenten 
Livsfrågor handlar om existentiella frågor (Skolverket 2013:92), vilka vi är och vilka vi vill 

vara (Skolverket 2011:9). Vidare handlar livsfrågor om livet, livets mening och vad som är 

viktigt i livet, ont, gott, rätt och orätt. Vidare står det att det är viktigt att behandla livsfrågor 

rörande elevers identitet. Frågor om kön, jämställdhet, sexualitet och relationer tas också upp 

som centrala livsfrågor vilka beskrivs som oumbärliga perspektiv och utgångspunkter i ämnet 

religionskunskap (Skolverket 2011:9-10).  

 

Livsfrågor finns med i det centrala innehållet i Lgr11 (Skolverket 2016:23, 207-209) från 

förskoleklassen till årskurs 9. Genom att innehållet vidgas och fördjupas under skolåren sker en 

progression i lärandet och det gäller även livsfrågorna (Skolverket 2011:13). Vilka frågor som 

ska behandlas lämnas öppet och därmed finns möjlighet att behandla elevernas egna frågor och 

andra aktuella frågor (2011:26-27).  
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Utifrån elevernas vardag ska livsfrågor med betydelse för eleven behandlas i förskoleklassen 

och årskurs 1-3 (Skolverket 2011:13). I det centrala innehållet för förskoleklassen är 

kamratskap, rättvisa och könsroller exempel på livsfrågor. Gott och ont, rätt och orätt, 

kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer är exempel på livsfrågor som ingår i det 

centrala innehållet för årskurs 1-3 (Skolverket 2016:23, 207). De livsfrågor som behandlas i 

årskurs 1-3 beskrivs som en utgångspunkt för vidare fokus på identitet, livsfrågor och etik i 

senare årskurser (Skolverket 2011:13).  

 

Livsfrågor ingår i det centrala innehållet för årskurs 4-6 under rubriken identitet och livsfrågor. 

I årskurs 4-6 ska inte bara elevernas egna livsfrågor beröras utan också livsfrågor som uttrycks 

av andra människor (Skolverket 2011:26-27). I årskurs 4-6 är det fokus på hur olika livsfrågor 

skildras i populärkulturen och i religioner och andra livsåskådningar (Skolverket 2016:209). 

Genom populärkultur kan livsfrågor som är meningsfulla för eleverna identifieras och nya 

frågor kan väckas (Skolverket 2011:27). De exempel på livsfrågor som ges kopplat till 

populärkultur är vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat. Synen på 

kärlek och vad som händer efter döden är exempel på livsfrågor kopplat till religioner och andra 

livsåskådningar (Skolverket 2016:209).  

 

3.2 Undervisning av livsfrågor enligt styrdokumenten  
Eleverna ska genom undervisningen få möjlighet och stimuleras till att reflektera och samtala 

om livsfrågor (Skolverket 2016:23, 207-209; Skolverket 2011:9). Frågor om kön, jämställdhet, 

sexualitet och relationer betecknas som centrala livsfrågor och religionsundervisningen ska 

utgå ifrån det. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att inhämta kunskap om hur 

olika religioner och livsåskådningar ser på dessa centrala livsfrågor (Skolverket 2011:10). För 

att synliggöra det kan exempelvis genusperspektivet eller religiösa texter användas. Eleverna 

ska också få möta olika tolkningar av religiösa texter från exempelvis ett queerperspektiv 

(Skolverket 2011:10). 

 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 behandlas elevnära frågor genom samtal och reflektion. 

I senare årskurser sker en progression över vilka frågor som ställs och eleverna ska även 

reflektera över andras frågor. I årskurs 4-6 ska livsfrågor och populärkultur behandlas 

tillsammans, några exempel på populärkultur är film, böcker, musik, tv-program, bloggar, konst 

och reklam (Skolverket 2011:26-27; Skolverket 2013:93-94). I årskurs 4-6 ska också livsfrågor 

behandlas i relation till olika religioner och livsåskådningar vilket möjliggör jämförelser mellan 

hur livsfrågor skildras i populärkultur och i religiös kontext (Skolverket 2011:26-27).  

 

Livsfrågor som behandlas i undervisningen kan med fördel utgå från andra perspektiv än 

elevernas egna tankar även i de yngre årskurserna. Livsfrågeundervisningen kan utgå från olika 

typer av populärkultur. Eleverna kan genom populärkultur analysera och diskutera livsfrågor 

utan att det blir för personligt. Livsfrågeundervisningen kan även utgå från religioner och 

livsåskådningar (Skolverket 2013:93-94). En utgångspunkt för att diskutera livsfrågor kan vara 

religiösa texter och i lägre årskurser kan läraren läsa texterna för eleverna. Rollspel tas också 

upp som ett sätt att behandla livsfrågor (Skolverket 2013:98-99).  

 

3.3 Livsfrågor i religionsundervisningen enligt styrdokumenten   
Syftet med kunskapsområdet identitet och livsfrågor är att ge eleverna utrymme för reflektion 

kring sin identitet och sina livsfrågor (Skolverket 2011:26). Reflektion kring livsfrågor och 

identitet främjar elevernas personliga utveckling och kan skapa förståelse för människors sätt 

att leva och tänka (Skolverket 2016:206; Skolverket 2011:6). Vidare beskrivs att frågor om oss 

själva är något gemensamt för alla människor och att livsfrågor därför har betydelse: 
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Reflektioner kring identitet och livsfrågor, det vill säga frågor om vilka vi är och vilka vi vill vara, 

är centralt för alla människor – inte minst för unga människor. Under barndomen och framför allt 

ungdomsåren brottas de flesta med den egna identiteten i förhållande till vänner, föräldrar och 

övriga samhället. En människas identitet är således inget statiskt utan något som ständigt skapas 

och omskapas i relation till det omgivande samhället. Centrala element i denna pågående process 

är till exempel kön, sexualitet, etnicitet, klass, språk, religion och livsåskådning. Här är inte minst 

de så kallade livsfrågorna, det vill säga frågor om vad som är viktigt i livet, livets mening, ont och 

gott, rätt och orätt, angelägna (Skolverket 2011:9).  

 

Det framkommer också att livsfrågor ska ingå i undervisningen för att eleverna själva tycker 

det är intressant och viktigt och har en önskan om att få behandla dessa frågor i undervisningen 

(Skolverket 2011:9).  Ett annat syfte med livsfrågorna är att ”stärka de samhällsorienterade 

ämnenas roll som en plats för reflektion och samtal” (Skolverket 2011:13). Genom reflektion 

kring livsfrågor och samtal där eleverna får framföra egna åsikter tränar de sin 

argumentationsförmåga (Skolverket 2011:13).  

 

 

4. Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om livsfrågor kopplat till 

religionskunskapsundervisning i grundskolan. 

 

4.1 Om livsfrågor  
Det framkommer i forskningen att det används olika begrepp gällande livsfrågor. Begreppet 

livsfrågor används mest frekvent men även begreppen livsåskådningsfrågor, existentiella 

frågor, existensfrågor, etiska frågor och elevnära frågor förekommer i olika utsträckning 

(Falkevall 2010:126; Johnsson 2016:151; Hartman 2000:71; Hartman & Torstenson-Ed 

2007:20; Grönlien Zetterqvist 2009:109).  

 

Det finns olika definitioner och förklaringar på begreppet livsfråga. En skillnad mellan de olika 

livsfrågedefinitionerna är att vissa är mer begränsade och andra mer allmänna. En gemensam 

nämnare i några studiers definitioner är tanken att frågan måste vara personligt angelägen för 

att det ska vara en livsfråga (Falkevall 2010:98; Grönlien Zetterqvist 2009:136; Hartman 

2000:69). I Falkevalls (2010:135) studie framkommer det att om en livsfråga förklaras genom 

att anknytas till något specifik som exempelvis bibeltexter begränsas vad som är en livsfråga 

till skillnad mot mer vaga formuleringar. Hartman (2000:71) anser att livsfrågor inte behöver 

uttryckas genom en konkret fråga utan det kan uttryckas genom exempelvis ett påstående eller 

känsloyttringar. Detta skiljer sig från Grönlien Zetterqvist (2009:133) som menar att det behövs 

en som frågar, en fråga som ställs och att frågan har en riktning för att det ska vara en livsfråga.   

 

Några forskare ger förslag på områden som livsfrågor kan kopplas till och konkreta exempel på 

livsfrågor. Frågor som är aktuella för eleverna tas upp av Falkevall (2010:93-95), Johnsson 

(2016:162), Grönlien Zetterqvist (2009:109), Hartman (2000:58) och Hartman & Torstenson-

Ed  (2007:82-83). Vidare tar några forskare upp existentiella frågor och frågor kopplade till 

religioner och livsåskådningar (Falkevall 2010:95; Johnsson 2016:203; Grönlien Zetterqvist 

2009:109). Falkevall (2010:93-95) och Johnsson (2016:162-163) nämner också frågor 

kopplade till övergångar i livet, frågor i motsatsförhållanden till varandra, frågor av 

allmänmänsklig karaktär och frågor av global karaktär. I forskningen återfinns många konkreta 

exempel på livsfrågor, några som förekommer är: livet och döden, kamratskap, rättvisa, 

relationer, ensamhet, olikhet, gott och ont, meningen med livet, känslor, kön, jämställdhet, krig, 

sexualitet, rätt och orätt (Falkevall 2010:93-95; Johnsson 2016:162-163; Hartman 2000:58).  
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Det finns en spänning gällande närhet/distans i livsfrågeundervisningen enligt Falkevall 

(2010:101) och Johnsson (2016:156). I Falkevalls (2010:101) studie skrivs att livsfrågorna inte 

får bli för personliga samtidigt som de inte helt kan sakna personlig anknytning. En möjlighet 

är att se livsfrågan som en ingång till religioner eller livsåskådningar. En annan möjlighet är att 

ta utgångspunkt i religioner och livsåskådningar vilket kan leda till att livsfrågor fokuseras 

(Falkevall 2010:101). Detta är i överensstämmelse med Johnsson (2016:153) som menar att det 

finns frågor som är för personliga för att behandlas i undervisningen men denna gräns är 

outtalad.  

 

I främst Johnssons (2016:163) studie framkommer det att det finns frågor som är särskilt viktiga 

att fokusera på, vilka är frågor kopplade till omvärldshändelser, globala frågor och elevernas 

egna frågor. Även i Falkevalls (2010:126-127) studie finns det tankar om att mer fokus bör 

riktas mot frågor som de anser elevnära, exempelvis att ligga sist i matteboken och mobbing. 

Johnsson (2016:162) nämner dogmatiska frågor som mindre relevanta idag och i Falkevalls 

(2010:126-127) studie anser en lärarutbildare att frågor kring döden fått dominera för mycket.  

 

4.2 Undervisning av livsfrågor  
Det förekommer en didaktisk osäkerhet bland lärare som undervisar i religionskunskap enligt 

Johnsson (2016:152-153, 199, 203) och Falkevall (2010:106). I Johnssons (2016:152-153, 199, 

203) studie framkommer det att den didaktiska osäkerheten handlar om livsfrågeundervisning 

i relation till utvärdering, lärarroll, osäkerhet att behandla vissa frågor och hur personlig 

undervisningen får bli. Även Falkevalls (2010:106) studie visar att det finns en spänning inom 

livsfrågeundervisningen gällande om fokus ska vara på individ eller samhälleliga aspekter.  

 

Forskarna är överens om att det finns skäl till och möjligheter att förena ett ämnesstoff och 

elevernas egna erfarenheter. I Falkevalls (2010:127) studie framkommer det att livsfrågor kan 

fungera som mötespunkt mellan ämne och elev. Detta är i överensstämmelse med Hartman 

(2000:98) som drar slutsatsen att det går att finna anknytningspunkter mellan eleverna och 

undervisningen. Även Johnsson (2016:200) diskuterar hur viktigt det är att både aktuella 

samhällsfenomen och elevernas egna frågor inkluderas i livsfrågeundervisningen. Enligt 

Falkevall (2010:173-175) och Johnsson (2016:200) är det en didaktisk utmaning att eleverna 

inte är en enhetlig skara med gemensamma erfarenheter. I Falkevalls (2010:127, 132) studie 

framkommer det att religionsundervisningen kan utgå från livsfrågor eller anknyta till 

livsfrågor. Utgå från livsfrågor innebär att elevernas egna frågor fokuseras och kopplas till ett 

ämnesstoff. Anknyta till livsfrågor innebär att undervisningen utgår från ett ämnesstoff som 

anknyts till eleverna och deras värld.   

 

Det framkommer att eleverna ska ges möjlighet till samtal, diskussion och reflektion i 

livsfrågeundervisningen. Både Hartman och Torstensson-Ed (2007:180) och Johnsson 

(2016:199-200, 203) menar att samtal och diskussion är viktigt när livsfrågor behandlas.  

 

Livsfrågor kan behandlas i undervisningen utifrån andra perspektiv än elevernas egna tankar, 

livsfrågor kopplat till populärkultur är en sådan möjlighet enligt Hartman och Torstenson-Ed 

(2007:188), Johnsson (2016:202) och Falkevall (2010:101-102). Hartman och Torstenson-Ed 

(2007:188) menar att material som berättelser, sagor, myter, film och skönlitteratur kan 

användas som utgångspunkter i livsfrågeundervisningen och för att fördjupa och vidga den. 

Johnsson (2016:202) menar att det är bra att utgå från populärkultur eftersom risken att 

undervisningen blir för personlig minskar. Detta överensstämmer med Falkevalls (2010:101-
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102) studie där användningen av berättelser i livsfrågeundervisningen motiveras med att frågor 

som är aktuella för eleverna kan behandlas utan att det blir utpekande mot enskilda elever.  

 

4.3 Livsfrågor i religionsundervisningen   
Livsfrågor ska ingå i religionsundervisningen för att det har ett värde i sig enligt Johnsson 

(2016:199, 151), Hartman och Torstenson-Ed (2007:191-192) och Grönlien Zetterqvist 

(2009:124, 131). I Johnssons (2016:199, 151) studie motiveras livsfrågorna med att eleverna 

själva tycker de är intressanta och viktiga. Hartman och Torstenson-Ed (2007:191-192) menar 

att eleverna har ett behov av att behandla livsfrågor i deras identitetsutveckling. Liknande 

beskriver Grönlien Zetterqvist (2009:124, 131) livsfrågor som avgörande för en människas liv, 

den som frågar har en intention med frågan och svaret är viktigt i människans fortsatta liv.  

 

Johnsson (2016:199, 151) och Falkevall (2010:140) framhåller att livsfrågor tillför något i 

religionsundervisningen. Johnsson (2016:199, 151) anger att religionsundervisningen blir 

intressantare och roligare ifall livsfrågor behandlas. I Falkevalls (2010:140) studie beskrivs att 

livsfrågorna kan fungera som brygga mellan ämnet och eleverna.  

 

Livsfrågeundervisning motiveras också med att frågorna är något människor har gemensamt. 

Grönlien Zetterqvist (2009:131) och Hartman och Torstenson-Ed (2007:179) menar att 

livsfrågor är något gemensammänskligt. Även i Falkevalls (2010:127, 131) studie ges uttryck 

för att livsfrågor kan vara gemensamt intressanta eller att frågorna kan vara av allmänmänsklig 

karaktär. Tanken att livsfrågor är något gemensamt problematiseras av några lärarutbildare i 

Falkevalls (2010:141) studie eftersom eleverna har olika erfarenheter och skillnader mellan 

kulturer och tid.  

 

 

5. Teoretisk utgångspunkt  
I detta avsnitt beskrivs det sociokulturella perspektivet som en analytisk teori. I denna studie 

används det sociokulturella perspektivet för att belysa hur lärande kring livsfrågor skapas. I 

avsnitt 8. Tolkning av resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkas denna studies 

resultat utifrån det sociokulturella perspektivet.    

 

Det sociokulturella perspektivet härstammar från Vygotskijs utvecklingspsykologi och beskrivs 

av Säljö (2015:89-107). Människor lär sig och utvecklas genom kommunikation och samspel 

med andra. Genom samspel med andra utvecklas förmågan att inta andra människors 

perspektiv, vi lär av varandra och får på så sätt en gemensam förståelse för något (Säljö 

2015:94). Lärande enligt det sociokulturella perspektivet innebär att alla människor har olika 

kunskaper och erfarenheter och genom kommunikation av olika slag kan dessa erfarenheter 

delas. Samtal är ett exempel på en kommunikationsform som fungerar som redskap för att 

synliggöra människors olika erfarenheter (Säljö 2015:95). Inom det sociokulturella perspektivet 

framhålls det att barnet måste vara en aktiv deltagare för att tillägna sig ny kunskap och 

erfarenheter (Säljö 2015:96).   

 

Genom appropriering blir andras erfarenheter en del av individens tänkande (Säljö 2015:95). 

Enligt Säljö (2015:98) är appropriering en process som sker gradvis, ”med en inledande 

exponering för ett språkligt eller fysiskt redskap till ett självständigt behärskande av detta”. 

Denna gradvisa process är nära sammankopplat med det Vygotskij kallar den närmaste 

utvecklingszonen (zone of proximal development) (Säljö 2015:99). Människor är under ständig 

utveckling och  vikten av kommunikation och samspel betonas för att eleverna ska nå nästa 

utvecklingszon. Med det menas att eleven har uppnått en viss kunskap/färdighet och med stöd 
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(scaffolding) utifrån kan eleven nå nya kompetenser som ligger nära det hen redan kan. Eleven 

lånar genom samspel den mer ”kunnigas” (i ett visst sammanhang) förmågor och behärskar så 

småningom det själv utan stöd. Med detta synsätt på lärande kan eleverna nå nya kunskaper och 

färdigheter obegränsat (Säljö 2015:100, 106).   

 

Enligt Säljö (2015:102) är det inom den närmaste utvecklingszonen eleverna bäst kan ta till sig 

undervisningen, det innebär att de har nog förståelse för att följa med i undervisningen och 

möjlighet att utvecklas med stöd från läraren (eller kamrater). Därför är det viktigt för läraren 

att utgå från vad eleverna kan för att kunna stötta dem i deras vidare lärande (Säljö 2015:102). 

Undervisningen i skolan utgår från läroplanen vilket innebär att eleverna kan möta sådant de 

personligen inte har erfarenhet av och därför inte kan relatera till. Lärarens roll blir i dessa 

sammanhang viktig eftersom hen måste stödja eleverna för att undervisningen inte ska bli 

ogripbar. Läraren gör kunskaper och erfarenheter tillgängliga för eleverna, kunskaper och 

erfarenheter eleverna inte hade tillförskaffat sig utan den med mer kompetens inom ett område 

(Säljö 2015:103). Ett möjligt problem med det eleverna lär sig i skolan är att kunskaperna kan 

vara svåra att tillämpa i andra sammanhang, kunskaperna blir abstrakta i relation till elevernas 

verklighet (Säljö 2015:105). Vidare kräver dagens globaliserade samhälle mer av läraren 

eftersom det inte finns en gemensam bakgrund, elever har olika språk, religion och etnisk 

bakgrund och det måste läraren ta i beaktning (Säljö 2015:106).  

 

 

6. Metod  
I detta avsnitt presenteras datainsamlingsmetod, urval av intervjupersoner, etiska 

ställningstaganden och genomförande. Vidare presenteras studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Slutligen beskrivs hur data har bearbetats och analyserats.   

 

6.1 Datainsamlingsmetod  
Detta avsnitt beskriver den metod som har använts för att samla in data till undersökningen.  

 

Utifrån denna studies syfte och frågeställningar valdes kvalitativa intervjuer som 

undersökningsmetod. Kvalitativa undersökningsmetoder är lämpliga när forskaren vill få en 

djupare förståelse för ett fenomen och där målet inte är att kunna generalisera utifrån resultatet 

(Larsen 2009:24, 27). För att samla in kvalitativ data används mer eller mindre strukturerade 

metoder (Larsen 2009:24). Fördelar med kvalitativa metoder är att det går att nå en djupare 

förståelse inom ett område eftersom forskaren ofta möter informanterna personligen och då kan 

ställa följdfrågor och reda ut oklarheter (Larsen 2009:26-27). Detta bidrar till att 

undersökningens validitet ökar (Larsen 2009:27). Nackdelar med kvalitativa metoder är enligt 

Larsen (2009:27-28) att resultatet inte är generaliserbart och det ofta är tidskrävande att 

behandla materialet som samlats in. En annan nackdel är den så kallade intervjueffekten vilket 

innebär att den som utför studien kan påverka resultatet, exempelvis kan det hända att 

informanten svarar utifrån vad hen tror att den som intervjuar vill höra (Larsen 2009:27).  

 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra lärare i årskurs F-3. Intervjuerna var 

halvstrukturerade vilket innebär att de är mer styrda än ostrukturerade intervjuer (Eriksson 

2006:26). Vid kvalitativa intervjuer kan en så kallad intervjuguide med bakgrundsfrågor och 

frågor som är formulerade utifrån studiens syfte och frågeställningar användas. 

Bakgrundsfrågor är lämpliga i början av en intervju eftersom de är lätta att svara på och kan 

bidra till att informanten känner sig trygg (Larsen 2009:86). Guiden kan vara till hjälp så att 

inte något viktigt missas. För att underlätta databearbetningen kan frågorna ställas i samma 

ordningsföljd till alla informanter (Larsen 2009:84). Om intervjun ska spelas in bör 
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informanterna få veta det redan innan och ge sitt godkännande till det. Fördelar med inspelat 

material är att det finns möjlighet att lyssna på det som sagts flera gånger vilket minskar risken 

för oklarheter och att det blir möjligt att citera informanterna ordagrant (Eliasson 2006:25).  

 

Vid kvalitativa intervjuer bör den som intervjuar tänka på att inte ställa ledande frågor, ställa 

följdfrågor och be informanterna förklara om något är oklart. För att minska forskarens 

påverkan på informantens svar bör inte forskaren visa vad hen själv tycker. Annat som 

forskaren ska ha i åtanke är att bekräfta och visa sig intresserad av det informanten har att säga 

(Larsen 2009:87-88).  

 

6.2 Urval  
Avsnittet beskriver hur urvalet av informanter har genomförts.  

 

Det huvudsakliga kriteriet vid urvalet av informanter var att de undervisar i årskurs F-3. De 

lärare som tillfrågades om medverkan i studien valdes ut genom ett icke-sannolikhetsurval 

vilket är lämpligt om målet är att få mycket kunskap från ett antal personer inom ett område 

(Larsen 2009:77). Metoden som användes vid urvalet av informanter var självselektion vilket 

enligt Larsen (2009:77) innebär att personerna som kontaktas får information om 

undersökningen och själva bestämmer om de vill medverka eller inte.  

 

När jag bestämde mig för att göra denna undersökning kontaktades tre skolor med årskurs F-3 

i en kommun vilka benämns som skola A, B och C. På skola A arbetar fyra lärare i årskurs F-

3, på skola B arbetar två lärare i årskurs F-3 och på skola C arbetar tre lärare i årskurs F-3. 

Skolornas geografiska placeringar avgjorde urvalet eftersom det tidsmässigt var mer praktiskt 

med skolor som låg nära. Jag åkte till de tre skolorna och träffade alla lärarna personligen. Alla 

lärare fick information om studien både muntligt av mig och skriftligt genom ett 

informationsbrev som jag har utarbetat (bilaga 1). Lärarna fick även möjlighet att ställa frågor 

om studien. Jag lämnade mina kontaktuppgifter och bad de lärare som ville medverka att 

meddela mig, detta för att de skulle få möjlighet att fundera innan de gav ett svar. Från skola A 

ville två lärare medverka, från skola B ville en lärare medverka och från skola C ville en lärare 

medverka. Totalt intervjuades fyra lärare och de presenteras nedan med fingerade namn för att 

säkerhetsställa deras anonymitet.  

 

Sara är utbildad förskollärare och har arbetat av och till med barn i 26 år. De senaste sex åren 

har hon arbetat i förskoleklass och i årskurs ett.  

 

Lisa är utbildad förskollärare och utbildad lärare för årskurs 1-6, hon har arbetat i förskola och 

skola sammanlagt i 27 år.      

 

Eva är utbildad förskollärare och behörig att undervisa i förskoleklass och årskurs ett, hon har 

arbetat i förskola och grundskola i 37 år.   

 

Maria är utbildad förskollärare och behörig att undervisa i förskoleklass och årskurs ett, hon 

har arbetat i förskola och grundskola i 25 år.  

 

6.3 Etiska ställningstaganden och genomförande 
I detta avsnitt beskrivs vilka forskningsetiska ställningstaganden som har beaktats vid 

genomförandet av studien. Vidare beskrivs genomförandet av intervjuerna. 
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Vid genomförandet av en undersökning bör etiska överväganden tas i beaktning. 

Vetenskapsrådet har utformat ett antal principer som ska ligga till grund för forskning som 

bedrivs inom humaniora och samhällsvetenskap. Forskningsprojekt måste också ta hänsyn till 

individskyddskravet där fyra huvudkrav ingår: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Björkdahl Ordell 2007:26–27). Enligt 

informationskravet ska alla som deltar i en undersökning informeras om studiens syfte 

(Björkdahl Ordell 2007:26-27). För att tillgodose detta krav har alla deltagare i studien fått veta 

syftet med studien muntligt av mig när jag besökte skolorna och genom informationsbrevet 

(bilaga 1) de fick. Vidare informerades deltagarna både muntligt och skriftligt om att 

medverkan i studien är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas när som helst utan vidare 

motivering. Detta för att tillgodose samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva har rätt 

att bestämma över sin medverkan i studien (Björkdahl Ordell 2007:26-27). Vidare handlar 

konfidentialitetskravet om att alla uppgifter som framkommer i en undersökning ska vara 

konfidentiella och förvaras så ett inte obehöriga kan ta del av dem (Björkdahl Ordell 2007:26-

27). Det framgick av den muntliga informationen och i informationsbrevet att deltagandet är 

anonymt och att det insamlade materialet kommer förvaras så att ingen utom jag kan ta del av 

det. Lärarna informerades också om att det insamlade materialet endast kommer att användas i 

denna rapport och raderas efter arbetet är färdigställt för att tillgodose  nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet innebär enligt Björkdahl Ordell (2007:26–27) att den insamlade informationen 

endast får användas till forskningsändamål. Slutligen fick deltagarna information under mitt 

besök i skolorna om att intervjuerna skulle spelas in och de fick godkänna detta vilket Eliasson 

(2006:25) rekommenderar.  

 

Innan intervjuerna genomfördes förbereddes en intervjuguide (bilaga 2) med bakgrundsfrågor 

och frågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden användes som hjälp under 

intervjuerna för att se till att alla frågorna behandlats innan intervjuerna avslutats (Larsen 

2009:84).  

 

Intervjuerna genomfördes på olika platser, lärarnas arbetsplatser eller hemma hos dem, 

beroende på vad lärarna själva ville. Innan intervjuerna startade fick deltagarna godkänna att 

intervjuerna spelades in vilket Eliasson (2006:25) rekommenderar, alla deltagare gav sitt 

godkännande till detta. Intervjuerna spelades in för att inte något viktigt skulle missas och för 

att jag skulle kunna vara mer närvarande i samtalet, Eliasson (2006:25) tar upp dessa fördelar 

med inspelat material. Inspelningarna gjordes med hjälp av en inspelningsfunktion på en 

smartphone. 

 

Under intervjuerna hade jag i åtanke det Larsen (2009:87) skriver om att inte ställa ledande 

frågor, ställa följdfrågor och be informanterna förklara om något är oklart. För att minska 

forskarens påverkan på informantens svar bör inte forskaren visa vad man själv tycker (Larsen 

2009:87). Annat som forskaren ska ha i åtanke under en intervju är att bekräfta och visa sig 

intresserad av det informanten har att säga (Larsen 2009:88).  

 

Bakgrundsfrågor ställdes i början av intervjuerna eftersom de enligt Larsen (2009:86) är lätta 

att svara på och kan bidra till att informanten känner sig trygg. Efter att lärarna svarat på 

bakgrundsfrågorna ställdes frågorna som var kopplade till studiens syfte och frågeställningar. 

Under intervjuerna fick alla informanterna frågorna i samma ordningsföljd vilket underlättar 

databearbetningen enligt Larsen (2009:84). Informanterna fick prata fritt kring frågorna som 

ställdes och följdfrågor formulerades under intervjuernas gång. Enligt Larsen (2009:84) bidrar 

följdfrågor till att nå en djupare förståelse och reda ut oklarheter.  
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Det inspelade materialet transkriberades till textform direkt efter varje intervju. När alla 

intervjuer genomförts bearbetades insamlad data för att sedan kunna analyseras, se avsnitt 6.5 

Bearbetning och analys av data. Det insamlade materialet har endast använts till denna studie 

och har förvarats så att ingen obehörig har kunnat ta del av det. Vidare är alla namn i denna 

rapport fingerade för att säkerhetsställa deltagarnas anonymitet. Detta för att tillgodose 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som beskrivs av Björkdahl Ordell (2007:26-27).  

 

I De forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna 

(Högskolan Dalarna 2017) står det att en undersökning måste etikprövas om den bedöms vara 

etiskt problematisk. I detta fall behövdes ingen etikprövning göras vilket framgick när en 

blankett för etisk egengranskning gjordes (bilaga 3).  

 

6.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Detta avsnitt beskriver vad som beaktats gällande denna studies validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.  

 

En studies validitet handlar om undersökningens giltighet (Eliasson 2006:16). Validiteten ökar 

om data som samlats in är relevant gentemot studiens syfte och frågeställningar (Larsen 

2009:41). För att tillgodose detta i denna studie har intervjufrågorna utformats med 

undersökningens syfte och frågeställningar i åtanke.  

 

En studies reliabilitet handlar om att en studie ska gå att upprepa med samma resultat, för att få 

en god validitet krävs det att reliabiliteten är hög (Eliasson 2006:14, 16). Vid en kvalitativ 

undersökning handlar det om att data som samlas in är pålitlig. Vid intervjuer kan reliabiliteten 

ökas genom att undersökningen är noggrant planerad, att relevanta frågor formuleras och under 

intervjun kan viktig information upprepas och följdfrågor kan ställas för att undvika oklarheter. 

Efter datainsamlingen är det av värde att den transkriberade texten jämförs med inspelningarna 

(Eliasson 2006:15-16). Innan intervjuerna formulerades frågor utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och en guide för intervjuerna utarbetades (bilaga 2). Guiden användes som 

hjälp för att inget viktigt skulle missas och för att få samma struktur på alla intervjuer. När 

intervjuerna var transkriberade kontrollerades texterna gentemot det inspelade materialet.   

 

Vid kvalitativa metoder går det inte att generalisera resultatet, däremot har undersökningen 

överförbarhet (Larsen 2009:24). Syftet med undersökningen är det som avgör om det är viktigt 

att kunna generalisera eller inte. Vid kvalitativa undersökningar är ofta målet att nå en djupare 

förståelse inom ett visst område och det viktiga är inte resultatet måste gälla för andra som inte 

deltagit i undersökningen (Larsen 2009:77). Utifrån denna studies syfte och frågeställningar 

gjordes avvägningen att generaliserbarhet inte var målet med undersökningen.    

 

6.5 Bearbetning och analys av data 
I detta avsnitt beskrivs hur insamlad data har bearbetats. Vidare beskrivs hur analysen av data 

har genomförts.  

 

När insamlandet av data är klart måste den bearbetas för att sedan kunna analyseras (Larsen 

2009:97), i detta fall bestod data av inspelningar. Inledningsvis transkriberades det inspelade 

materialet till text. Det transkriberade materialet är ordagrant bortsett från upprepningar av ord, 

hostningar, harklingar, skratt och liknande. Jag som intervjuade gav kontinuerligt uttryck för 

att visa att jag lyssnade (mm, okej och så vidare), dessa uttryck är inte med i transkriberingarna. 

Innan dataanalysen påbörjades gjordes en datareduktion vilket innebär att all data som inte är 

intressant för frågeställningarna tas bort (Larsen 2009:98).  
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Analysen av det insamlade materialet har skett genom en kvalitativ dataanalys, sättet som har 

använts är en innehållsanalys som beskrivs av Larsen (2009:101). Syftet med en innehållsanalys 

är att finna ”mönster, samband och gemensamma drag och eller skillnader” (Larsen 2009:101). 

Larsen (2009:101-102) beskriver stegvis hur en innehållsanalys kan göras, stegen har använts 

som arbetsgång i denna undersöknings analysfas: Först har data samlats in genom inspelningar, 

inspelningarna har därefter transkriberats till texter och ointressant innehåll har reducerats. 

Därefter har innehållet kodats och sedan har koderna ordnats i olika kategorier som framkom. 

Vidare har allt innehåll sorterats efter de kategorier som skapats för att kunna identifiera 

mönster, samband, likheter och skillnader. De teman som framkom under analysen presenteras 

i avsnitt 7. Resultat. Slutligen har de framkomna kategorierna tolkats och diskuterats mot 

tidigare forskning inom området i avsnitt 9.1 Resultatdiskussion, vilket bidrar till att ny kunskap 

kan formuleras.  

 

 

7. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från den innehållsanalys som gjorts av insamlad data. 

Resultatet redovisas under olika rubriker som är konstruerade utifrån studiens frågeställningar. 

Olika teman har framkommit utifrån frågeställningarna och dessa teman används som 

underrubriker för att ge en tydlig överblick av resultatet.  

 

7.1 Lärares uppfattningar om livsfrågor  
I innehållsanalysen framkom olika teman gällande lärares uppfattningar om livsfrågor och 

dessa redovisas nedan i underrubriker: livsfrågor innefattar mycket, livsfrågor är ett viktigt 

ämne och livsfrågor är inget som kan bli färdigt.   

 

7.1.1 Livsfrågor innefattar mycket 
Alla lärare ger uttryck för att livsfrågor innefattar mycket. Maria anser att livsfrågor är ett stort 

ämne som omfattar mycket. Hon nämner att livsfrågor handlar mycket om hur vi människor är 

mot varandra. Vidare anser hon att livsfrågor ingår i arbetet med skolans likabehandlingsplan 

där fokus är på omtanke, arbetsglädje, respekt, trygghet, tillit och arbetsro.  

 

Sara har en liknande uppfattning av begreppet, att livsfrågor handlar om mycket och att det är 

ett relativt brett begrepp. Hon ger exempel på att livsfrågor handlar om religion, rätt och fel,  

framtiden och död.  

 

Lisa förklarar att för henne är livsfrågor allt, hela jaget:  

 
Men för mig säger det allt: värderingar, moral, hur jag uppfattar mig själv, sorg, glädje, 

kärlek, hat, krig och fred, det finns ju allt möjligt. Död, vetenskap, tro, ja hela jaget alltså 

allt, alltet ser jag det som. 

 

Vidare beskriver Lisa att livsfrågor handlar om livet, döden och varför vi finns här. 

 

Eva uppfattar att livsfrågor ingår i värdegrundsarbetet och i religionsundervisningen:  

 
/ …/frågor om när det gäller hela livet, relationer, kamratskap och hur man är mot varandra 

och sådär, jag tänker att det är livsfrågor. Inte bara det här med religion och det utan även 

såna frågor som tillhör det här med värdegrunden, det går ju som in i varann. 
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7.1.2 Livsfrågor är ett viktigt ämne  
Alla lärare tycker livsfrågor är ett viktigt ämne. Sara uttrycker att livsfrågor absolut ska ingå i 

undervisningen. Även Eva är av samma åsikt. Lisa uttrycker att livsfrågor är ett av de större 

och viktigaste ämnena. Även Maria tycker det är ett viktigt ämne:  

 

Jag tycker det är jätteviktigt. Det är ett ämne som tar mycket plats och det får ta plats och 

det ska ta plats tycker jag. Jätteviktigt!  

 

Vidare ger alla lärare uttryck för att arbetet med livsfrågor är viktigt för att skapa en fungerande 

grupp. Sara uppfattar att arbetet med livsfrågor stärker sammanhållningen inom gruppen. Lisa 

beskriver att främsta målet med att arbeta med livsfrågor är att skapa god gruppdynamik. Eva 

anser att det är viktigt att arbeta med livsfrågor på höstterminen, främst i förskoleklassen och 

årskurs ett, för att få en fungerande grupp. Även Maria har en liknande uppfattning:  

 
/ …/det går inte att ha sina ämnen indelade och så har du inte en fungerande grupp, det är 

ju a och o. Helst nu under höstterminen under uppstarten så är det ju jätteviktigt. Jag kanske 

inte hinner med alla sidorna i den här boken men nu måste det här få ta plats och tid att få 

in. Allt blir så mycket lättare när man har en fungerande grupp. Så att man själv känner att 

ja, vi går åt rätt håll. 

 

Lisa menar också att det är viktigt att livsfrågor är viktigt i undervisningen eftersom barn undrar 

över mycket och att de måste få dela sina funderingar med andra.   

 

7.1.3 Livsfrågor är inget som kan bli färdigt  
Maria och Sara ger uttryck för att livsfrågor inte är något man kan undervisa om och att det 

sedan är färdigt. Maria berättar hur hon tänker kring livsfrågor: 

 
Livsfrågor är ett otroligt stort ämne. Det är inget man betar av, att nu ska jag ta det här 

läroplanen säger att jag ska jobba med livsfrågor och ja jag gör det två veckor. Nej så 

fungerar inte livsfrågor för mig. Vi måste lära våra barn hur vi är mot varandra, vad menar 

jag när jag säger vissa saker, vad betyder det här…  

 

Vidare anser Maria att det är viktigt att arbeta med livsfrågor elevernas hela skolgång. Maria 

förklarar hur hon tänker:  

 
Nej det måste genomsyra hela livet, det ska finnas med i vardagen…Vi försöker få barnen 

att förstå att det här är inget som alla ska kunna, ni är jätteduktiga, och när ni bli vuxna 

kommer ni att vara proffs på det här, då kommer ni vara jättebra på det här. Så att de inte 

känner att gud jag kan inte det här med visa hänsyn och jag knuffar alltid eller varje dag 

knuffar jag någon och att jo jo, jag håller på att lära mig, jo jag är på god väg. Det är väl så 

kanske. 

 

Enligt Maria är det viktigt att som lärare prova olika sätt om något inte verkar fungera. Det är 

även viktigt att vara öppen för att man som lärare kan göra fel och då försöka på ett annat sätt.  

 

Även Sara är inne på att livsfrågor inte är något man kan behandla i undervisningen och sen är 

det färdigt. Hon beskriver:   

 
/ …/hur tror ni att det här kan lösas och ofta har dom väldigt kloka tankar och man tänker 

yes nu sitter ju det här. Mm typ ända tills de har gått utanför dörren. Då får man liksom 



 

13 

 

men kommer ni ihåg. Men det är ju det att barn lär sig hela tiden, vi ska inte tro att det är 

fix och färdigt. Ne absolut inte, då får vi ta det från en annan vinkel.  

 

7.2 Lärares undervisning kring livsfrågor  
I innehållsanalysen framkom olika teman gällande hur lärare undervisar kring livsfrågor och 

dessa redovisas nedan i underrubriker: vid lämpliga tillfällen, tematisk undervisning, genom 

skönlitteratur, genom drama, genom att ritprata, genom värdegrundsarbetet.  

  

7.2.1 Vid lämpliga tillfällen  
Alla lärare ger uttryck för att de undervisar kring livsfrågor när det passar, både spontant och 

även planerat i förväg. Sara beskriver att hon behandlar livsfrågor vid lämpliga tillfällen:  

 
Jag tror med erfarenheten så fångar man tillfället precis just där och då och det är ju där 

barnen är också just där och då. 

 

Vidare förklarar Sara att livsfrågor ofta behandlas om det till exempel har hänt något under 

rasten eller om någon elev i klassen har förlorat en anhörig. Sara ger uttryck för att det är viktigt 

att läraren själv visar känslor. Hon har erfarenhet av att arbeta när hon förlorat en anhörig och 

visade då eleverna att hon var ledsen vilket hon inte upplevde som något konstigt.   

 

Liknande beskriver Lisa att hon nästan dagligen kommer in på livsfrågor eftersom det på 

lågstadiet uppkommer situationer som innefattar etik, moral, relationer och frågor kring genus. 

Hon nämner även att de kan komma in på livsfrågor spontant exempelvis om de hittar en död 

mask eller liknande. Vidare anser Lisa att det är viktigt att läraren visar känslor exempelvis om 

hon blir berörd när de läser en bok.  

  

Även Maria beskriver att de ofta kommer in på livsfrågor exempelvis när det varit någon 

incident på rasten. Maria anser att det är viktigt med reflektion när det har hänt något:  

 
Just den här reflektionen är så viktig, hur gick det och varför gick det inte så bra nu då? 

Vad hände när det spårade ur, vad var det som gjorde det? Utan att barn ska få dåligt 

samvete för sina känslor…utan varför blev det såhär? Vad hade vi kunnat göra istället?  

 

Maria nämner också att det är viktigt att bekräfta elevernas känslor om det exempelvis händer 

något på idrotten: 

 
Känslor, men det är okej att känna så här för dig och det här är okej för mig att känna så 

här för mig. Att nån blir ledsen för att den blir tagen, men det är okej att gråta en stund för 

det kan kännas jättejobbigt, jag förstår. Att man som vuxen är tillmötesgående med barns 

känslor. Att man inte bara, äh känn inte så här, bry dig inte ungefär. Utan det blir lättare 

om man accepterar deras känslor så de inte får dåligt samvete för hur de känner.  

 

Maria har erfarenhet av att ha en elev i klassen med en allvarlig sjukdom och detta har medfört 

många samtal kring livsfrågor. Vidare beskriver Maria att det finns vissa tillfällen under året då 

livsfrågor behandlas i undervisningen. Hon tar upp allahelgona som en tidpunkt under året då 

de tar upp frågor som handlar om döden. 

 

Även Eva förklarar att de ofta kan komma in på livsfrågor i undervisningen när de arbetar med 

olika högtider som exempelvis allahelgona, jul, påsk och pingst.  
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7.2.2 Tematisk undervisning  
Alla lärare beskriver att de undervisat tematiskt och att livsfrågor ingått på något sätt i olika 

utsträckning. Lisa beskriver att hon har arbetat tematiskt kring livsfrågor en dag i veckan i ett 

år, de ämnen som ingick var svenska, SO, NO, bild och musik. Detta skedde i årskurs fem men 

Lisa anser att ett liknande teamarbete även hade lämpat sig för lågstadiet. Teamarbetet inleddes 

med Lisa högläste boken Godnatt Mister Tom för eleverna. Syftet med bokläsningen och 

aktiviteter kring boken  var att öka elevernas förmåga att uttrycka tankar muntligt, skriftligt och 

genom bilder. Vidare var syftet att öka elevernas empatiska förmåga och skapa förståelse för 

att gemensamma samtal om en bok kan vidga ens eget perspektiv. Lisa beskriver hur de 

arbetade kring boken:  

 
När vi läste den boken hade de en egen läsdagbok där de skrev in frågor och 

sammanfattningar. Ibland så hade jag dragit ut valda citat, de fick läsa igenom citaten och 

sitta i grupper och svara på frågor: hur hade ni gjort om ni hade varit ute så här, var det rätt 

eller fel, varför gjorde man så här, såna till citaten. Vi gjorde inlevelseövningar, tog hjälp 

av musik och bilder, var i boken uttrycks den här känslan, var får man en känsla av att det 

var så här, är det glad musik? Det var mycket klassisk musik, många tyckte den var sorglig 

men ändå glad…Andra inlevelseövningar var att blunda och försöka sätta sig in i det, varför 

blir han rädd när han får lägga sig i en ren bädd till exempel och såna saker. Sedan fick de 

berätta till varandra. Sen gjorde de bilder, målade saker i boken de tyckte om och inte tyckte 

om. De fick leta olika konstbilder som representerade olika känslor ur boken, motivera 

varför. Sen formade vi ansikten i lera, de skrev dikter och vi tryckte av våra händer och så 

fick de skriva vad händer symboliserar.  

 

Vidare beskriver Lisa att bokläsningen och aktiviteterna kring den sedan utmynnade i ett 

teamarbete kring liv, död, etik och medmänsklighet. Främsta målet var att skapa god 

gruppdynamik där alla känner sig trygga och sedda, att få tillit, självkänsla och kreativitet. De 

arbetade med olika begrepp som exempelvis vänskap, respekt, ensamhet, kärlek och hat, krig 

och fred och förorenad miljö. Vidare arbetade de med frågan: vem är jag? Eleverna fick skriva 

och diskutera med kamrater kring frågor om jaget exempelvis om hur eleverna vill att världen 

ska förbättras innan de är vuxna och vad de själva kan göra för att förbättra världen. De arbetade 

kring rädsla:  

 
Vad är rädsla? Vad blir barn och vuxna rädda för? Varför blir man rädd? Då kommer man 

in på biologiska saker också det här med adrenalinet att man blir det, vad har vi för 

anledning att bli rädda för och hur hanterar vi rädsla, är det bra eller dåligt att känna rädsla.  
 

Vidare berättar Lisa att hon läste skönlitteratur, dikter och prosa för att eleverna skulle bli 

känslomässigt involverade, utveckla empati och kunna förmedla icke självupplevda känslor. 

Lisa förklarar att det ofta är lättare för eleverna att samtala om något någon annan varit med om 

än deras egna erfarenheter. Hon använde sig av bilder och musik för att representera olika 

känslor. Lisa berättar om fler saker de gjorde:   

 
De intervjuade också andra klasskamrater och andra på skolan om deras uppfattning  kring 

rädsla och kärlek. De skrev spökhistorier, det är väl rädsla de kom in på spöken och monster 

och sånt här. De hade bokbord med litteraturtips i olika teman, spökhistorier, kärlek, 

mobbing och död. Vi gjorde begreppskartor. Vi  samtalade mycket om den egna födelsen, 

så började vi nog att de fick intervjua deras föräldrar om deras födelse, hur det var. Vi 

samtalade om att mista någon som stått en nära, det kunde både vara djur och människor. 

Jag har gjort värderingsmetodik, vi jobbade mycket i grupper när vi pratade om 

värderingar. Vi hade värderingshörn, det fungera sådär ibland, lite svårt för en del att stå 

för var man ställer sig. Ja det var så vi jobbade.  
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Lisa berättar även att de hade besök i klassen av en person berättade om hens erfarenheter av 

att mista någon närstående. Temaarbetet avslutades med ett studiebesök i kyrkan. Lisa uttrycker 

att det är viktigt att prästen kan berätta om vad som händer när man dör generellt, ritualen som 

är det samma för alla när man dör, man kremeras eller begravs i kista på godkända platser och 

att man kan ha olika uppfattningar om vad som händer när man dör.  Lisa anser att det är viktigt 

att informera och involvera föräldrarna i ett sådant här temaarbete. Hon anser också att det är 

viktigt att skapa utrymme för eleverna att reflektera kring vad de har lärt sig, hur de vill 

utvecklas och hur de ska gå vidare. Lisa svarar på hur hon hade kunnat tänkas genomföra ett 

liknande temaarbete i lågstadiet:  

 
Då hade jag valt annan litteratur, inte den här boken…Men jovisst jobba med böcker med 

små barn också. Men där är det nog mera att man har börjat med det egna jaget, födelsen. 

Jag har nog inte i de lägre åldrarna jobbat medvetet med döden, tyvärr säger jag. 

 

Vidare beskriver Lisa hur hon har arbetat med livsfrågor i årskurs F-3:  

 
Det har varit så att det har handlat om först jaget… Boken om mig har de alltid gjort. Då 

har det varit från födelsen, hur de såg ut inne i kroppen och hur de känner, vad de är duktiga 

på, vad de tycker om att göra. Vi har pratat mer om tro, alltså varför vi lever här och vad är 

viktigt, då är det mera i naturkunskapen att vi ska vara rädd om våran natur därför att och 

såna saker. Men jag har inte gått så djupt som jag gjorde i årskurs fem...Vi har fotat känslor, 

de har fått gå fram och så har jag fotograferat dem när de har visat hur man ser ut när man 

är arg, glad och så vidare. När man säger stopp, hur gör jag då om en kamrat säger nej. Vad 

betyder det om en kamrat ser ut såhär, vad betyder det och hur kan vi göra då och mycket 

såna saker. Mera i den bemärkelsen att få ihop gruppen  och få alla att känna att vi får vara 

dem vi är. Sen har det nog inte varit så mycket om liv och död, kanske något spontant om 

nån mask hade dött att vi begraver den och så, men inte att man har gått vidare och fördjupar 

sig så där som man kanske skulle ha gjort. 
 

Även Maria beskriver hur man kan arbeta tematiskt i årskurs F-3 och få in livsfrågor i arbetet. 

Maria förklarar att hon tycker det är viktigt med en röd tråd i undervisningen och att ett tematiskt 

arbetssätt ger det. Andra fördelar med ett tematiskt arbetssätt är enligt henne att man får in 

många ämnen vilket möjliggör att hinna med allt från läroplanen. Maria förklarar hur hon 

tänker:  

 
På bilden kan jag även få in det här med livsfrågor, nu ska vi rita ett hjärta, men vi kan få 

in färger, formen, vi kan få in att nu ska ni lyssna på instruktioner, så här ska ni göra, förstår 

alla då? Du kan få in så många saker, det kan vara samarbete, ni ska samsas om de här 

färgerna, den här penseln du får vänta på din tur…De som har kommit igång med 

skrivandet av de här yngre, ni ska skriva till den här, då kan du få in det här med stor 

bokstav, mellanrum mellan orden och punkt. Så i den där bilden har du fått in många ämnen 

om man tänker så, och så får de en liten röd tråd, alltså genom hela.  
 

Vidare beskriver Maria hur hon har arbetet tematiskt med utgångspunkt i en skönlitterär bok i 

förskoleklassen och årskurs ett där livsfrågor ingår:  
 

Det blir väl också som en röd tråd, nu läser vi en bok som heter Trollets hjärta som handlar 

om just det här att jag hjälpte dig och nu får du hjälpa mig, behöver du hjälp så hjälper jag 

dig. Den handlar lite om att ge och ta, det är budskapet men den är jättespännande. 

Samtidigt jobbar vi kring hösten och så jobbar vi kring troll…att det finns snälla troll, en 

del är ju rädd för troll att det inte är något läskigt, men det behöver inte vara som i trollets 

hjärta att ett troll är ond utan det kan vara fyllt av kärlek…samtidigt kan man få in 
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motoriken, vi bygger små troll av kottar… och de som kommit igång med skrivandet, då 

fick en från förskoleklassen och en från ettan som kan skriva och en som kan berätta, 

tillsammans ska ni göra en trollsaga, som vi redovisar gemensamt för de övriga, då får du 

in så himla många ämnen i det här.  
 

Maria berätta också att de på deras skola brukar arbeta tematiskt kring FN veckan. Då arbetar 

de mycket tillsammans över årskurserna både F-3 och 4-6.  

 

Även Eva berättar att de på hennes skola brukar arbeta tematiskt kring barnkonventionen och 

barns rättigheter. De brukar också samarbeta över årskurserna. Eva förklarar att de under detta 

arbete brukar komma in på livsfrågor. 

 

Sara nämner också kort att det går att få in livsfrågor när man arbetar tematiskt. 

 

7.2.3 Genom skönlitteratur  
Tre av lärarna använder skönlitteratur i undervisningen kring livsfrågor. Sara berättar att hon 

kan läsa en bok exempelvis om döden om de av någon anledning kommit in på ämnet i klassen. 

En fördel med att läsa en bok är enligt Sara att det blir någon annan det handlar om, ett sätt att 

behandla ett ämne utan att det blir för personligt. Andra fördelar med att läsa en bok är enligt 

Sara att eleverna kan få exempel på hur man kan lösa konflikter och så vidare. Ibland låter Sara 

eleverna återberätta händelser utifrån bokens bilder. Detta är ett sätt att se vad eleverna funderar 

på.   

 

Liknande beskriver Maria att hon använder skönlitteratur i arbetet kring livsfrågor. Även Maria 

nämner fördelen med att det handlar om någon annan än eleverna själva men att eleverna ofta 

kan känna igen sig. Maria berättar också att det ibland kan vara bra att inleda ett arbete med en 

bok exempelvis kring allahelgona. Hon läser ofta samma bok flera gånger eftersom hon 

upplever att eleverna både vill höra samma bok flera gånger och att de får ut något av det. Efter 

hon har läst en bok brukar hon ställa frågor, ge eleverna möjlighet att fråga eller göra någon 

uppgift kopplat till boken. Hon beskriver även hur hon arbetar tematiskt utifrån skönlitteratur 

där livsfrågor ingår (se ovan). Maria förklarar att hon väljer böcker med ett bra budskap och 

som samtidigt är spännande.   

 

Lisa använder sig också av skönlitteratur i arbetet kring livsfrågor. Även hon har arbetat 

tematiskt utifrån en bok där livsfrågor var en stor del av arbetet (se ovan). Enligt Lisa lämpar 

sig högläsning väldigt väl för årskurs F-3. Hon beskriver att de ofta kommer in på etik och 

moral när de läser böcker tillsammans. Även Lisa tar upp att det ofta är lättare för eleverna att 

samtala om något någon annan varit med om än deras egna erfarenheter. Lisa förklarar att det 

är viktigt att välja bok med omsorg, boken bör ha ett budskap samtidigt som den bör vara 

spännande för att fånga barnen. Under och efter läsningen brukar Lisa ställa frågor till eleverna 

och eleverna får utrymme till att ställa frågor och samtala. Slutligen tar Lisa upp att det är 

lämpligt att använda sig av filmer eller korta klipp i livsfrågeundervisningen.  

   

7.2.4 Genom drama   
Två av lärarna beskriver hur de brukar använda drama i undervisningen kring livsfrågor. Maria 

brukar använda sig av rollspel i arbetet med livsfrågor, det är ofta hon och en arbetskamrat som 

agerar framför eleverna. De använder sig av korta rollspel nästan dagligen och tycker det är 

roligt. En fördel med rollspel är enligt Maria att elever som tappar koncentrationen när de ska 

lyssna ofta har lättare om de samtidigt får se. Enligt Maria är det bra att använda rollspel för att 

ta upp något som har hänt bland eleverna för att inte peka ut någon specifik elev. Hon beskriver:   
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Det kanske har hänt nånting men jag vill inte peka ut någon speciell, fast vi vet att det 

handlar om vissa personer, då kan jag och min arbetskamrat spela teater då. Vi tar olika 

roller och frågar känner ni igen er? Har någon av er varit med om det här? För då blir det 

inte att jag så här gjorde du på rasten, så här sa du till din kamrat under lektionen, utan har 

ni någon gång varit med om det här? Att någon har varit så mot er eller har ni själva varit 

så här? För det vi vill är att de ska kunna vara ärliga med sig själv och kunna se sin egen 

roll i handlingar, att det inte alltid är Kalles fel eller Pelles fel eller Stinas. Att oj nu var det 

ju jag, att man har ett ansvar över sin kropp, över kontrollen av sin kropp. 

 

Vidare beskriver hon att rollspel är ett bra sätt att visa vad olika ord betyder istället för att bara 

prata om ordet:  

 
Ärlighet. Bara ordet ärlighet, vad det betyder. Det är bra för de elever som inte har språket, 

då går det inte bara att förklara…och de får kanske inga inre bilder för ordet heller, men 

om vi spelar: då gjorde vi så att hon puttade på mig och sen sa jag bara vad gör du? Då ska 

man ha stoneface. Hon sa att jag gjorde ingenting. Sen sa jag men du knuffade ju mig, jag 

höll på att ramla och hon fortsätter neka. Så frågade jag barnen, men såg ni vad hon gjorde? 

Gjorde hon rätt eller fel? Jo vi såg att hon knuffade dig. De kan ofta leva sig in i vårat 

rollspel, liksom bli en motpart litegrann. Jag sa men hör du inte nu, alla barnen här säger 

att du gjorde så och jag kände det och du säger att du inte gjorde det. Men är du ärlig nu? 

Säger du som det var? Sådana rollspel gör vi. 

 

Vidare brukar de låta eleverna själva dramatisera. Maria berättar att de under ett temaarbete 

kring FN veckan lät elever från olika årskurser från F-3 dramatisera tillsammans. De äldre 

eleverna fick läsa medan de yngre agerade. Enligt Maria kommer eleverna ihåg lättare om de 

agerar en händelse. Maria berättar vidare att eleverna brukar få gå på teater och att de ibland 

behandlar livsfrågor. Eleverna har exempelvis fått se Adjö herr muffins som behandlar döden 

på ett bra sätt enligt Maria. I samband med teatern arbetade de kring livsfrågor på olika sätt, 

både före och efter.     

 

Även Sara brukar dramatisera kring livsfrågor tillsammans med en annan vuxen, låta eleverna 

agera eller att en vuxen agerar med hjälp av en elev. Hon beskriver hur det kan gå till:  

 
Jag och en annan vuxen i gruppen brukar dramatisera och visa, hur tror ni det här känns? 

…Dels kan det uppkomma när det har hänt något på rasten, man kan ju ha 

kamratdramatisering som visar vad som hände och då får barnen spela upp det för varandra. 

Men det är oftast lite äldre barn, när det handlar om de yngre barnen, då kan de vuxna i 

gruppen dramatisera med hjälp av något barn. Det blir inte några långa dramatiseringar 

utan det kan vara så enkelt som att jag kan visa när man ska hänga upp kläderna i 

omklädningsrummet, att man inte bara släpper det på golvet. Då har jag med mig en liten 

sjal eller någonting och så kastar jag iväg den. Sen visar man hur man gör rätt, hur det ska 

vara. Så att man mer handgripligt visar, det behöver ju inte vara något teaterstycke.   

 

7.2.5 Genom att ritprata  
Maria använder sig ofta av ritprat när det handlar om relationer, vilket hon kopplar till 

livsfrågor. Maria förklarar att ritprata innebär att man för ett samtal med eleverna med hjälp av 

enkla bilder som man ritar, man visualiserar ett händelseförlopp. Man ritar, skriver och förklarar 

det man pratar om. Maria beskriver att man kan rita händelseförloppet i olika serierutor på 

papper eller på whiteboardtavlan i klassrummet. Maria ritpratar ofta med eleverna i helklass. 

Maria beskriver hur hon gör om det har hänt någon incident bland eleverna:   

 
Vi ritar mycket streck, det här var du och det här var du och det här hände. Hur blev det 

såhär att ni blev osams eller vad hände före det? Kunde vi ha gjort på något annat sätt? Vi 
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ritar streckgubbar en händelse för barn kommer oftast: den här slog mig idag, okej det är 

ju fel, men då kan jag inte bara gå och skälla på någon. Vad hände, då ritar vi upp händelsen, 

jo men varför blev den här så arg? Vad hände innan? Hen kanske inte fick vara med i leken, 

kanske någon annan också sa någonting dumt. Så att det blir att man reder ut det och sen 

alltid vi har ett ansvar, hade jag kunnat göra på ett annat sätt?  
 

Maria förklarar att av erfarenhet så är detta ett bra sätt att lära eleverna hur de kan hantera 

konflikter som uppkommer. Maria berättar om en elev hon haft tidigare:  

 
Ibland kan man känna att hjälper det här? Men nu av erfarenhet så hade vi för många år 

sedan ett barn vi fick ritprata mycket med vid sådana här händelser. Då undrade vi hur hen 

tar in det här. Men sen när hen gick i sexan så hade det varit en incident med de yngre 

barnen i F-3:an. Så kommer hen och skulle förklara, men det här hände nere på brännbollen 

började hen berätta, de här små gör ju så här, vi bara… Sen sa hen själv: vänta jag ritar så 

ni förstår och då kände vi bara yes! Det tar kanske sin tid för en del men de har med sig det 

här i ryggsäcken, det här hur vi kan hantera konflikter.   
 

7.2.6 Genom värdegrundsarbetet  
Tre av lärarna ger uttryck för att de undervisar kring livsfrågor genom arbetet med  

värdegrunden. Maria förklarar att de arbetar mycket kring likabehandlingsplanen tillsammans 

över årskurserna vilket enligt henne stärker sammanhållningen på hela skolan. Ofta har det 

något specifikt de fokuserar på exempelvis omtanke och den konkreta frågan: har min vän det 

bra? Maria förklarar att arbetet handlar om att eleverna ska bli medvetna om vad de själva kan 

göra för att alla ska ha det bra. Eleverna påminns om detta under hela skoldagen, Maria brukar 

exempelvis fråga efter rasten om alla har haft det bra. Även vid samlingarna brukar de 

uppmärksamma bra saker eleverna gjort för varandra och reflektera över hur man känner sig 

när man får höra något positivt. Maria anser att det är den vuxnas skyldighet att lära eleverna 

hur man ska vara mot varandra och arbetet med det ska genomsyra allt i skolan. Maria berättar 

att de i detta arbete får de besök av en person ett antal gånger. Han fokuserar på hur människor 

ska vara mot varandra. Maria beskriver att han gör olika saker med eleverna, exempelvis fick 

eleverna en klocka med goda egenskaper och varje dag skulle de välja en egenskap som de ska 

försöka följa under dagen. Maria förklarar att lärarna fortsätter arbetet efter besöken. Vidare 

brukar Maria också ge små läxor till eleverna exempelvis att de ska göra något snällt hemma.  

 

Eva ger uttryck för att hon undervisar kring livsfrågor genom att arbeta med värdegrunden. Eva 

beskriver hur hon har arbetat konkret med hur man ska vara mot varandra. Alla elever fick rita 

av sin hand, klippa ut den och skriva i handen vad som är viktigt för att vara en god kamrat. 

Sen gjorde de ett kollage med alla händer. Vidare beskriver Eva att de kommer in på livsfrågor 

när de arbetar med skolans likabehandlingsplan. Skolan har exempelvis anordnat en dag då 

eleverna fick vara i blandade årskurs F-3 grupper. Syftet vara att skapa samhörighet och 

trygghet bland eleverna. I dessa grupper arbetade eleverna med hur man ska vara mot varandra, 

de hade även olika lekar för att stärka samarbetet och för att eleverna skulle lära känna varandra.    

 

Även Sara beskriver att livsfrågor ingår i arbetet med skolans likabehandlingsplan. Vidare 

berättar hon att de arbetar med faddergrupper på skolan, där elever från årskurs F-3 ingår. Hon 

beskriver att de arbetar mycket med hur man ska vara mot varandra och samarbetsövningar. I 

detta arbete kommer olika slags frågor upp och många frågor är just livsfrågor.   
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7.3 Ämnen som lärarna kopplar livsfrågor till  
I innehållsanalysen framkom olika teman gällande om lärarna kopplar livsfrågor till specifika 

ämnen och dessa redovisas nedan i underrubriker: till värdegrundsarbetet, ämnesöverskridande, 

SO/religionskunskap.  

  

7.3.1 Till värdegrundsarbetet  
Tre av lärarna kopplar arbetet kring livsfrågor till värdegrundsarbetet som ska genomsyra all 

undervisning och elevernas hela skoldagar. Eva ger uttryck för att hon kopplar livsfrågor till 

värdegrundsarbetet:   

 

När jag tänker på livsfrågor så tänker jag att vi arbetar mycket med värdegrunden. Då tänkte 

jag på förskoleklassen och ettan, då jobbar man mycket med värdegrunden alltså det här 

med relationer, rättvisa, rätt och fel, att man är en god kamrat, konfliktlösning, alla barns 

lika värde, genus och elevinflytande. Det går in i varann. Det tänker jag att det är, 

värdegrunden jobbar man med hela tiden…Jag planerar inte för undervisning kring 

livsfrågor utan det ingår ju i värdegrunden och så tycker jag att det ska genomsyra hela 

verksamheten hela undervisningen, under hela skoldagen för det kommer ju det här med 

relationer och vara kompis. 

 

Maria anser att livsfrågor ingår i arbetet kring värdegrunden och skolans likabehandlingsplan 

och att arbetet kring livsfrågor på så sätt genomsyrar hela skolverksamheten. Maria beskriver 

att de på hennes skola under hela året arbetar med skolans likabehandlingsplan och att livsfrågor 

ingår i det arbetet. Liknande förklarar Lisa  som anser att livsfrågor är något som kommer in 

naturligt i allting i skolan.  

 

7.3.2 Ämnesöverskridande  
Alla lärare ger uttryck för att livsfrågor går att koppla till många ämnen. Lisa beskriver att 

arbetet med livsfrågor är något man kan koppla till skolans alla ämnen. I temaarbetet hon 

genomförde kring livsfrågor (se ovan) ingick svenska, SO, NO och bild. När hon tänker på vad 

de gjorde så kommer hon fram till att även musik och idrott ingick. Enligt Lisa är svenska ett 

stort ämne som spänner över alla ämnen i lågstadiet.  

 

Maria anser också att arbetet med livsfrågor kan kopplas samman med många ämnen. Hon har 

i sin undervisning kopplat livsfrågor till idrott, bild och svenska. Hon beskriver att fördelen 

med ett tematiskt arbetssätt är att man kan få in så många ämnen i arbetet.  

 

Även Sara anser att undervisning kring livsfrågor går att få in i olika ämnen hon nämner idrott 

som exempel.  

 

Eva kopplar samman livsfrågor med värdegrundsarbetet som ska genomsyra all undervisning. 

Hon säger: ”om man tänker det här med värdegrunden så blir det ju alla ämnen”.   

    

7.3.3 SO/religionskunskap  
Två av lärarna kopplar livsfrågor till SO ämnena och särskilt till religionskunskapsämnet. Sara 

kopplar livsfrågor till SO ämnena och särskilt till religionskunskap. Eva kopplar livsfrågor till 

SO och även hon nämner specifikt religionskunskap. Hon säger att livsfrågorna ingår i 

läroplanen under SO ämnena, men hon tillägger att eftersom livsfrågor ingår i 

värdegrundsarbetet så blir det alla ämnena.  
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Vidare kopplar två av lärarna inte livsfrågor specifikt till SO/religionskunskap. Maria berättar 

att livsfrågor går under SO ämnena i läroplanen men att hon inte direkt kopplar livsfrågor till 

det. Lisa anser att livsfrågor ingår i allt och kopplar inte livsfrågor till något särskilt ämne.  

 

 

8. Tolkning av resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv  
I detta avsnitt tolkas resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet. 

 

Enligt Säljö (2015:94) lär sig människor och utvecklas genom kommunikation och samspel 

med andra. I resultatet framgår att lärarna i livsfrågeundervisningen ofta initierar samtal kring 

livsfrågor, gemensamma samtal bidrar enligt Säljö (2015:94)  till att synliggöra och dela olika 

erfarenheter och skapa en gemensam förståelse för något. Några av lärarna använder sig av 

skönlitteratur i livsfrågeundervisningen för att vidga elevernas perspektiv och initiera till samtal 

kring boken. Sett utifrån det sociokulturella perspektivet kan det tolkas som att samtalen kring 

livsfrågor bidrar till att erfarenheter delas och en gemensam förståelse för det som behandlas 

växer fram.  

 

Under intervjuerna framkom det att några lärare använder olika metoder, exempelvis rollspel 

och ritprat, för att lära eleverna ord, konflikthantering och så vidare. Detta kan kopplas till 

scaffolding vilket innebär att eleverna kan nå nya kompetenser med stöd av en mer kunnig inom 

området och så småningom behärska det själv utan stödet (Säljö 2015:100). En lärare beskriver 

att hon genom att ritprata med eleverna när det har hänt något kan stödja och lära dem om 

konflikthantering. Hon beskriver att hon har erfarenhet av en elev som själv använde sig av 

ritprat efter en konfliktsituation vilket kan tolkas som att eleven behärskade detta själv utan 

stöd. Vidare betonar två av lärarna att eleverna är under utveckling och att livsfrågor gällande 

exempelvis relationer inte är något eleverna ska kunna utan något de lär sig hela tiden med hjälp 

av vuxna och varandra. Detta stämmer väl överens med lärande inom den närmaste 

utvecklingszonen vilket enligt Säljö (2015:199) innebär att människor är under ständig 

utveckling och vikten av kommunikation och samspel betonas för att eleverna ska nå nästa 

utvecklingszon.  

 

Enligt Säljö (2015:103) möter eleverna i undervisningen sådant de inte har personlig erfarenhet 

av vilket innebära att läraren måste stödja eleverna så att det inte blir ogripbart. Vidare är det 

lärarens roll att göra kunskaper och erfarenheter tillgängliga för eleverna som de inte själva 

tillförskaffat sig (Säljö 2015:103). Några lärares beskrivningar hur de undervisar kring 

livsfrågor kan tolkas som att de kopplar samman elevernas erfarenheter med nya kunskaper. En 

lärare beskriver hur de i arbetet kring livsfrågor började arbeta med det egna jaget och att det i 

sin tur kunde kopplas till exempelvis biologiska skeenden, de utgick från elevernas egna 

erfarenheter av rädsla vilket ledde dem in på frågan varför människor blir rädda och så vidare.  

 

Ett möjligt problem med det eleverna lär sig i skolan är enligt Säljö (2015:105) att kunskaperna 

blir abstrakta i relation till elevernas verklighet. I intervjuerna beskriver lärarna att de ofta 

undervisar kring livsfrågor vid lämpliga tillfällen som exempelvis om det har hänt något. Detta 

kan tolkas som att undervisningen blir mindre abstrakt eftersom lärarna undervisar utifrån 

elevernas egna erfarenheter eller frågor.   

 

Säljö (2015:106) menar att dagens globaliserade samhälle kräver mer av läraren eftersom hen 

måste beakta att eleverna inte har samma språk, religion och etnisk bakgrund. Det framgår vid 

intervjuerna att det finns tankar hos några lärare som indikerar att de är medvetna om att 

eleverna har olika bakgrund och att de beaktar detta. En lärare beskriver att användningen av 
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drama i livsfrågeundervisningen är lämpligt eftersom eleverna behärskar det svenska språket i 

olika grad. Hon använder rollspel för att exempelvis visa innebörden av ett ord istället för att 

bara muntligt förklara ordet. En annan lärare betonar att det är viktigt vid exempelvis 

studiebesök i kyrkan att prästen pratar generellt om döden och att det framgår att det finns olika 

syn på vad som händer efter döden vilket också kan tolkas som att hon beaktar elevernas olika 

bakgrunder.  

 

 

9. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras denna studies resultat i anslutning till bakgrunden och den tidigare 

forskning som presenterats. Därefter diskuteras metod och de val som gjorts för denna studie.  

 

9.1 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt diskuteras lärares uppfattningar om livsfrågor, hur lärare undervisar kring 

livsfrågor och om de kopplar livsfrågor till specifika ämnen i förhållande till bakgrunden och 

den tidigare forskningen. I detta avsnitt benämns alla texter från bakgrunden som Skolverket. 

 

Alla lärare ger uttryck för att livsfrågor innefattar mycket och många exempel ges på vad 

livsfrågor kan handla om. De flesta av dessa exempel återfinns även i den tidigare forskningen 

och i Skolverkets texter. Lärarna använder endast begreppet livsfrågor till skillnad mot den 

tidigare forskningen där olika begrepp används. Detta kan ha sin förklaring i att deras svar utgår 

från intervjufrågorna där endast begreppet livsfrågor används. Vidare finns det i den tidigare 

forskningen olika förklaringar och definitioner av begreppet livsfråga, vissa mer begränsade 

och andra mer allmänna. Ingen av lärarna gav en tydlig definition av begreppet livsfråga men 

utifrån deras beskrivningar kan det tänkas att alla lärare hamnar någonstans mellan en 

begränsad och en mer allmän definition. Det framgår från lärarnas svar att en livsfråga handlar 

om livet, jaget, relationer, döden och så vidare vilket kan tolkas som att inte vilken fråga som 

helst är en livsfråga för dem. Utifrån lärarnas beskrivningar verkar det som om de fokuserar 

mycket på frågor som ligger nära eleverna vilket överensstämmer med Skolverket (2011:13), 

Johnsson (2016:163) och Falkevall (2010:126-127) där det framgår att elevnära frågor är 

viktiga att fokusera på. Johnsson (2016:163) nämner också att frågor kopplade till 

omvärldshändelser och globala frågor är viktiga. Det är samstämmigt med vad som framkom i 

resultatet där några lärare nämner livsfrågor kopplat till FN veckan, barnkonventionen och 

miljö vilket kan tänkas vara frågor som kan betraktas som globala och kopplade till händelser i 

världen.  

 

Enligt Skolverket (2016:206; 2011:6), Hartman och Torstenson-Ed (2007:191-192) och 

Grönlien Zetterqvist (2009:124, 131) är det viktigt att behandla livsfrågor i undervisningen för 

att det främjar elevernas identitetsutveckling och att eleverna har ett behov av att behandla 

livsfrågor. Det stämmer överens med en lärares förklaring att livsfrågor är viktigt för att barn 

funderar över mycket och måste få dela det med andra. Ingen annan av lärarna uttryckte explicit 

att livsfrågor är viktigt i elevernas utveckling men i deras beskrivningar framgår det enligt mig 

att de tycker det, exempelvis tar några lärare upp att de arbetar med hur man ska vara mot 

varandra och känslor. Vidare ger lärarna uttryck för att livsfrågor är ett viktigt ämne för att 

skapa en fungerande grupp. Några lärare anser att det inte går att bli färdig med 

livsfrågeundervisningen utan att det måste fortgå under hela elevernas skolgång. Det stämmer 

överens med Lgr11 där livsfrågor finns med i det centrala innehållet från förskoleklassen till 

årskurs 9 (Skolverket 2016:23, 207-209).  
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Alla lärare ger uttryck för att de undervisar kring livsfrågor vid lämpliga tillfällen, både spontant 

och även planerat. Det stämmer överens med Skolverket (2011:13) som skriver att livsfrågor 

ska behandlas utifrån elevernas vardag i årskurs F-3. Tre av lärarna beskriver att de behandlar 

livsfrågor när någon har hänt exempelvis när det har varit en konflikt, om någon elev har förlorat 

en anhörig, när någon elev blivit sjuk eller om de exempelvis har hittat en död mask. Detta visar 

att de fokuserar på elevnära frågor i undervisningen i enlighet med rekommendationer från 

Skolverket (2011:26-27), Johnsson (2016:163) och Falkevalls (2010:126-127). Tre av lärarna 

beskriver de nästan dagligen kommer in på livsfrågor på lågstadiet vid olika situationer som 

innefattar etik, moral och relationer vilket kan tänkas vara frågor som ligger nära eleverna.  

 

Det finns enligt Skolverket (2013:93-93), Johnsson (2016:152-153) och Falkevall (2010:106) 

en risk att livsfrågeundervisningen blir för personlig. Detta uttrycker inte lärarna explicit men 

utifrån deras beskrivningar framgår det att de på olika sätt distanserar undervisningen och tar 

in andras perspektiv. Detta stämmer överens med Skolverket (2013:93-94) och Falkevall 

(2010:127, 132) som menar att livsfrågor kan behandlas i undervisningen utifrån andra 

perspektiv än elevernas egna tankar. Tre av de intervjuade lärarna använder skönlitteratur i 

undervisningen kring livsfrågor. Lärarna tar upp fördelen med att det handlar om någon annan, 

det är ett sätt att behandla ett ämne utan att det blir för personligt. Detta stämmer väl överens 

med Skolverket (2013:93-94), Johnsson (2016:202) och Falkevall (2010:101-102) som menar 

att det är bra att utgå från populärkultur  gällande livsfrågor eftersom risken att undervisningen 

blir för personlig minskar. Hartman och Torstenson-Ed (2007:188) menar att material som 

berättelser, sagor, myter, film och skönlitteratur kan användas som utgångspunkter i 

livsfrågeundervisningen och för att fördjupa och vidga den. Lisa tar upp att det är lämpligt att 

använda sig  exempelvis film och konst  i livsfrågeundervisningen, utöver detta är det ingen 

annan lärare som nämner andra typer av populärkultur än skönlitteratur. Ett annat sätt att 

distansera livsfrågeundervisningen är enligt Skolverket (2013:98-99) att använda sig av 

rollspel. Två av lärarna använder sig av drama/rollspel i livsfrågeundervisningen. Maria tar upp 

att rollspel är lämpligt att använda när det har hänt något bland eleverna utan att peka ut någon 

och för att förklara saker. Andra fördelar med rollspel enligt Maria att det blir lättare för 

eleverna att komma ihåg, koncentrera sig och att det gynnar språksvaga elever. Johnsson 

(2016:200) tar upp att det är en didaktisk utmaning att eleverna inte är en enhetlig skara med 

gemensamma erfarenheter. Enligt mig visar Maria på möjligheter att anpassa 

livsfrågeundervisningen utifrån elevers olikheter.    

 

I resultatet framgår det att lärarna undervisar tematiskt kring livsfrågor och att livsfrågor ingår 

i värdegrundsarbetet vilket skiljer sig mot den tidigare forskningen och Skolverkets texter. Alla 

lärare nämner att det är lämpligt att arbeta tematiskt med livsfrågor vilket kan tänkas bero på 

att det enligt min erfarenhet är en vanlig arbetsform i årskurs F-3. Möjligheten att arbeta 

tematisk kring livsfrågor uttrycks inte i den tidigare forskningen. En möjlig anledning till det 

är att den tidigare forskningen fokuserar på livsfrågor i relation till 

religionskunskapsundervisningen. Inte heller Skolverket nämner något om att arbeta tematiskt 

kring livsfrågor, eftersom livsfrågor för årskurs F-3 ingår i det centrala innehållet för 

samhällsorienterade ämnena kan det tolkas som att det implicit utrycks att ämnesöverskridande 

undervisning är en möjlighet. Vidare anser tre av lärarna att livsfrågor ingår i 

värdegrundsarbetet som enligt dem ska genomsyra elevernas hela skoldagar. Detta tas inte upp 

i den tidigare forskningen och inte heller av Skolverket. Det kan tänkas att det beror på att den 

tidigare forskningen fokuserar på livsfrågor i relation till religionskunskap och Skolverket till 

de samhällsorienterade ämnena.  
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Enligt Falkevall (2010:127), Johnsson (2016:200) och Hartman (2000:98) finns det skäl till och 

möjlighet att förena ett ämnesstoff och elevernas egna erfarenheter. Johnsson (2016:200) menar 

att det är viktigt att förena aktuella samhällsfenomen och att elevernas egna frågor inkluderas i 

undervisningen. Detta är i överensstämmelse med några lärares beskrivning av arbetet med 

allahelgona, temaarbetena, barnkonventionen och FN veckan. I lärarnas beskrivningar framgår 

att de fokuserar på ett ämnesområde men samtidigt finns det utrymme för elevernas egna frågor.   

 

Enligt Skolverket (2016:210-214, 2011:9-10, 2013:93-94), Hartman och Torsensson-Ed 

(2007:188) och Johnsson (2016:199-200, 203) ska eleverna ges möjlighet till samtal, diskussion 

och reflektion kring livsfrågor. En av lärarna beskriver hur hon brukar ritprata tillsammans med 

eleverna vid konflikter som har uppstått. Utifrån hennes beskrivning synliggörs att eleverna då 

får möjlighet till samtal och reflektion kring det inträffade. Vidare beskriver tre av lärarna att 

eleverna får möjlighet till samtal, diskussion och reflektion när de använder skönlitteratur i 

livsfrågeundervisningen. Eleverna får även möjlighet till samtal och reflektion i det tematiska 

arbetet kring livsfrågor som Lisa och Maria beskriver. Det samma gäller i värdegrundsarbetet 

som tre av lärarna berättar om.  

 

Två av lärarna kopplar livsfrågor specifikt till SO ämnena och särskilt religionskunskap. Det 

stämmer väl överens med den tidigare forskningen och Skolverkets texter. Vidare kopplar 

lärarna livsfrågor till svenska, bild, musik, idrott, NO och värdegrundsarbetet. Detta skiljer sig 

mot den tidigare forskningen vilket kan bero på att den fokuserar på livsfrågor i relation till 

religionskunskap. En annan möjlig anledning är att den tidigare forskningen inte specifikt 

behandlar livsfrågeundervisning i lågstadiet, i högre årskurser är ämnena mer indelade enligt 

min erfarenhet vilket möjligen stärker livsfrågornas plats i religionskunskapsundervisningen. 

Inte heller i Skolverkets texter nämns kopplingen mellan värdegrundsarbetet och livsfrågor 

vilket troligen beror på att texterna från Skolverket fokuserar på livsfrågor i relation till de 

samhällsorienterade ämnena.  

 

9.2   Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer denna studie diskuteras utifrån dess styrkor och svagheter. 

  

I denna studie användes kvalitativa intervjuer som metod för att svara på undersökningens syfte 

och frågeställningar. Min uppfattning är att intervjuerna gav en förståelse för hur lärarna tänker 

kring livsfrågor vilket Larsen (2009:24) tar upp som en fördel med metoden. Urvalet av 

informanter skedde genom ett icke-sannolikhetsurval. Målet med intervjuerna vara att få 

mycket kunskap från lärarna om livsfrågor och avsikten var inte att kunna generalisera 

resultatet, vilket Larsen (2009:77) skriver om icke-sannolikhetsurval. Metoden som användes 

vid urvalet var självselektion. Jag besökte tre närliggande skolor och träffade lärarna som 

undervisar i årskurs F-3. De fick information om studien och sedan fick de bestämma om de 

ville medverka eller inte. Detta tillvägagångsätt kan ha bidragit till att flera av lärarna valde att 

medverka eftersom jag träffade dem personligen. En annan urvalsmetod hade kunnat bidra till 

ett mer varierat urval gällande exempelvis ålder, kön och geografisk placering. Detta valdes 

bort av tidsmässiga skäl och att det praktiskt var mer genomförbart med skolor som ligger nära 

geografiskt. Fyra lärare har intervjuats för studien, fler informanter hade kunnat berika studien. 

Trots antalet informanter är resultatet värdefullt eftersom lärarna har bidragit med kunskap 

inom livsfrågeområdet från ett lärarperspektiv.  

 

Intervjufrågorna har formulerats med undersökningens syfte och frågeställningar i åtanke vilket 

Larsen (2009:41) menar ökar underökningens validitet. En del av frågorna hade kunnat 

formuleras annorlunda eftersom jag upplevde att vissa lärare hade svårt att besvara några av 
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frågorna. Detta ledde till att jag fick förklara frågan vilket kan ha bidragit till en viss påverkan 

av deras svar. Nu i efterhand har jag reflekterat över om jag förhastade mig gällande 

intervjufrågorna. Om jag hade testat frågorna på någon annan innan jag intervjuade 

informanterna kanske jag skulle ha blivit medveten om att vissa frågor hade behövt formuleras 

på annat sätt.  

 

En fördel med att använda sig av kvalitativa intervjuer var att jag träffade informanterna 

personligen vilket gav mig möjlighet att ställa följdfrågor vilket också Larsen (2009:26-27) 

påpekar. Nu i efterhand har jag kommit fram till att fler följdfrågor hade kunnat ställas. Min 

uppfattning är att lärarna kände sig trygga under intervjuerna, det kan tänkas bero på att jag 

träffade dem personligen när jag besökte skolorna så jag var inte helt obekant för dem när 

intervjuerna genomfördes. Detta kan ha bidragit till att några av dem gav uttömmande svar på 

mina frågor vilket gynnar studiens resultat. De uttömmande beskrivningarna gäller främst hur 

de undervisar kring livsfrågor vilket kan tänkas bero på att det kan vara lättare att beskriva vad 

man konkret har gjort i undervisningen än att beskriva sina uppfattningar. Eftersom några av 

lärarna hade mer att delge gällande frågorna som ställdes har det bidragit till att de är mer 

representerade i studiens resultat. Anledningen till att vissa hade mer att säga inom området har 

inte undersökts, en tänkbar förklaring kan vara att de har mer erfarenhet av att undervisa kring 

livsfrågor och/eller att de själva tycker det är intressant och givande.  

 

Gällande studiens reliabilitet så är det en styrka att urval av informanter och genomförandet av 

intervjuerna är tydligt beskrivna. Vidare är alla intervjuerna utförda på samma sätt vilket har 

underlättat databearbetningen och gör att undersökningen kan upprepas med ett liknande 

resultat enligt Larsen (2009:84). En styrka i detta sammanhang är att jag har viss erfarenhet av 

att göra kvalitativa intervjuer från tidigare arbeten under grundlärarutbildningen. Trots viss 

erfarenhet av kvalitativa intervjuer kan det vara en svaghet att jag inte tidigare intervjuat för 

syftet att analysera materialet. Detta har jag försökt uppväga genom att följa det Larsen 

(2009:87-88) rekommenderar vid intervjuer vilket troligen stärkte min roll som intervjuare. 

Alla intervjuer har spelats in, transkriberats och sedan jämförts med inspelningarna vilket  

Eliasson (2006:15) menar ökar en studies reliabilitet. Transkriberingen av alla intervjuer var 

tidskrävande men enligt mig stärker det resultatet eftersom jag har haft möjlighet att citera 

lärarna ordagrant. 

 

Efter att intervjuerna transkriberats och irrelevant information tagits bort gjordes en 

innehållsanalys. Det kan vara en styrka att en innehållsanalys av tidigare forskning gjordes i 

examensarbete 1 vilket med stor sannolikhet har stärkt innehållsanalysen i denna studie. Trots 

viss erfarenhet kan det vara en svaghet att detta är första gången jag gör en egen undersökning 

på denna nivå. Detta har jag försökt uppväga genom att följa de olika stegen för innehållsanalys 

som Larsen (2009:101-102) beskriver. Dock genomfördes några intervjuer sent på grund av 

lärarnas arbetsbelastning vilket gjorde att dataanalysen inte kunde påbörjas när det var tänkt. 

Nu i efterhand har jag funderat över om jag istället borde ha kontaktat andra skolor för att se 

om någon annan lärare kunnat medverka tidigare för att få mer tid till analysen. Slutligen kan 

det vara en styrka att etiska överväganden har beaktats under hela processen och studien har 

utformats med hänsyn till individskyddskravet där fyra huvudkrav ingår.  

 

Något som hade kunnat stärka studien hade varit om intervjuerna hade kompletterats med 

ytterligare datainsamling exempelvis observationer vilket hade kunna tillföra en djupare 

förståelse för hur livsfrågeundervisningen går till i praktiken och vilka livsfrågor som behandlas 

i undervisningen. Om mer tid hade funnits hade detta kunnat vara aktuellt. Trots att 

genomförandet av studien hade kunnat förbättras i vissa avseenden så är resultatet värdefullt. 



 

25 

 

Lärarna har bidragit med värdefull kunskap om hur de undervisa kring livsfrågor i årskurs F-3 

vilket inte den tidigare forskningen specifikt fokuserar på. Lärare som informanter finns inte 

representerade som grupp i den tidigare forskningen som analyserats i mitt examensarbete 1 

(Blind 2017). Studien kan inte ses som en manual för hur undervisning kring livsfrågor ska 

genomföras. Däremot ger studien förslag på hur livsfrågeundervisning kan ske och 

förhoppningsvis kan studien inspirera lärare i årskurs F-3 i arbetet kring livsfrågor. 

 

 

10. Slutsats 
Studien resultat visar att det finns flera möjliga svar på frågeställningarna beroende på vem man 

frågar. Angående lärares uppfattningar om livsfrågor ger alla lärare uttryck för att livsfrågor 

innefattar mycket, men vad som inryms i mycket verkar utgå från lärarnas personliga 

uppfattningar. Resultatet visar att lärarna anser att livsfrågor är ett viktigt ämne för att skapa en 

fungerande grupp och även för elevernas individuella utveckling. Det framgår att undervisning 

kring livsfrågor bör ske genomlöpande under elevernas skoltid. Vidare visar resultatet att 

undervisning kring livsfrågor sker genom olika metoder, både oplanerat och planerat. Resultatet 

belyser att det är individuellt vilket/vilka ämnen lärarna kopplar samman livsfrågor med. 

Studien visar också att vissa lärare kopplar samman värdegrundsarbetet och 

livsfrågeundervisningen. En lärare planerar inte för undervisning kring livsfrågor eftersom hon 

anser att det ingår i värdegrundsarbetet vilket möjligen kan vara problematiskt. Studiens visar 

också att lärarnas uppfattningar kring livsfrågor i vissa avseenden skiljer sig mot den tidigare 

forskningen. En möjlig förklaring kan vara att forskningen fokuserar på livsfrågor i relation till 

religionskunskap vilket det i resultatet framgår att lärarna inte gör i stor utsträckning. Slutligen 

är det problematiskt utifrån studiens resultat att avgöra om lärarna utgår från deras personliga 

uppfattningar gällande livsfrågor eller/och utifrån vad styrdokumenten säger angående 

livsfrågor.   

 

Sammanfattningsvis har denna studie gett en inblick i hur lärarna uppfattar begreppet livsfrågor 

och hur de undervisar kring livsfrågor i årskurs F-3. Den osäkerhet jag kände inför att undervisa 

kring livsfrågor har ersatts med en lust att ta mig an livsfrågeundervisning i praktiken. Lärarna 

som medverkat i denna studie har inspirerat mig i mitt framtida yrkesliv och förhoppningsvis 

kan denna studie också vara värdefullt för andra inom läraryrket. Denna studie har visat konkret 

hur undervisning kring livsfrågor kan genomföras vilket jag (och förhoppningsvis andra lärare) 

kommer ha användning för i min framtida undervisning. Mitt intresse för livsfrågor kvarstår 

och det krävs enligt mig en fortsatt diskussion och medvetenhet kring livsfrågor kopplat till 

undervisning och det kan denna studie bidra till.  

 

 

11. Vidare forskning  
Studiens resultat indikerar att det kan finnas lärare som utgår från sina egna uppfattningar 

gällande livsfrågor och inte utifrån styrdokumentens riktlinjer. Det kan möjligen vara 

problematiskt om det är lärarnas individuella uppfattningar som styr livsfrågeundervisningen.  

Vidare verkar det som att några lärare inte skiljer mellan livsfrågeundervisning och 

värdegrundsarbetet vilket enligt mig skapar en del oklarheter. Efter arbetet med denna studie 

framstår behovet av mer forskning om livsfrågor i relation till värdegrundsarbete tydligt. Mot 

bakgrund av detta skulle en empirisk undersökning om livsfrågeundervisning kopplat till 

värdegrundsarbete i grundskolans tidiga årskurser vara särskilt intressant. Det skulle vara av 

intresse att ta del av om och hur lärare i årskurs F-3 arbetar och tänker kring livsfrågor kopplat 

till värdegrunden.  
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Vidare skulle det vara intressant att göra en utvidgad studie angående livsfrågeundervisning i 

årskurs F-3. Eftersom studien baserades på intervjuer med fyra lärare är min tanke att  utvidga 

med fler intervjuer, en annan urvalsmetod hade kunnat bidra till ett mer varierat urval gällande 

exempelvis ålder, kön och geografisk placering. Vidare hade studien kunnat utvidgas genom 

ytterligare en datainsamlingsmetod exempelvis observationer i årskurs F-3.    
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Bilaga 1 

         

Information om en studie av lärares uppfattningar om livsfrågor och 

undervisning kring livsfrågor i årskurs F-3.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Jag heter Sofie Blind och studerar på grundlärarprogrammet på Högskolan Dalarna. Denna 

termin har jag valt att skriva mitt examensarbete om livsfrågor. Syftet med studien är att 

undersöka hur lärare i årskurs F-3 uppfattar begreppet livsfrågor och om/hur de undervisar kring 

livsfrågor och därför vänder jag mig till dig. 
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I studien kommer jag att intervjua ett antal lärare som undervisar i årskurs F-3. Intervjuerna 

kommer att genomföras under veckorna 38-40 när du har möjlighet. Intervjun beräknas ta högst 

en timme. 

Jag ber om din tillåtelse att spela in intervjun så att jag kan lyssna på det som sagt i efterhand. 

Det inspelade materialet kommer endast att användas i forskningssyfte och det är bara jag som 

kommer att lyssna på inspelningarna. Efter att examensarbetet är avslutat så kommer det 

inspelade materialet att raderas. Du som deltar i studien kommer att få ett fingerat  namn i 

uppsatsen för att deltagandet ska vara anonymt. Skolans namn kommer inte finnas med i 

uppsatsen. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna.   

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Student                                                     Handledare 

Sofie Blind                                                Joyce Kemuma 

070-2801038                                              

h14sofbl@du.se                                        jke@du.se  

 

Jag samtycker till deltagande i studien: 

 

 

________________________________             __________________________________ 

Underskrift                                                           Ort och datum  

 

Bilaga 2 

Intervjuguide  
 

 Berätta att intervjun kommer spelas in 

 Gå igenom studiens syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs F-3 uppfattar begreppet livsfrågor och 

om/hur de undervisar kring livsfrågor.  

 Fråga om den intervjuade vill säga något innan vi påbörjar intervjun.  

 Intervjufrågor  

 

Bakgrundsfrågor  
1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Vilken utbildning har du?  

3. Vad har du undervisat i? 

 

mailto:h14sofbl@du.se
mailto:jke@du.se
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Intervjufrågor  
4. Hur uppfattar du begreppet livsfrågor?  

5. Vad betyder livsfråga för dig? 

6. Har du undervisat kring livsfrågor? 

7. Hur arbetar du med livsfrågor i årskurs F-3?   

8. Brukar du planera för undervisning kring livsfrågor?  

- Om ja, hur då? Hur ofta?  

- Om nej, varför inte?  

9. Kan du berätta om något särskilt tillfälle då du haft undervisning kring livsfrågor?  

10. Anser du att undervisning om livsfrågor är relevant för elever i årskurs F-3? Om ja, på 

vilket sätt? Om nej, varför inte?  

11. Kopplar du livsfrågor till något särskilt ämne? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

12. Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  

 

 Avslut  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 
Projekttitel: Lärares syn på undervisning kring livsfrågor i årskurs f-3   

Student/studenter: Sofie Blind  

Handledare: Joyce Kemuma  
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