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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie är att problematisera livsfrågor utifrån ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv med utgångspunkt i religionsämnet. Genom nationellt och internationellt genomförd 

forskning studeras livsfrågor i relation till grundskolan yngre åldrar och vilka betydelser forskare 

tillskriver undervisningen. Det vetenskapliga materialet har analyserats utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. De slutsatser som framträtt utifrån tidigare forskning är att eleverna uppvisar ett 

intresse och nyfikenhet för livsfrågor men ämnet undviks i skolan då lärare upplever en osäkerhet i 

förhållande till livsfrågor. Ytterligare slutsatser som framträtt genom forskningen i denna studie är 

att flera forskare beskriver diskussion och reflektion som lämpliga undervisningsmetoder. Även 

barnböcker beskrivs som ett konkret verktyg i undervisningen inom detta område. Avslutningsvis 

diskuteras en större helhet och problematik kring de slutsatser som framträtt samt behovet av vidare 

forskning inom området livsfrågor.   
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1. Problemformulering  

 

“Skorpan Lejonhjärta”, sa Jonatan, “är du rädd?” 

“Nej...  jo, jag är rädd! Men jag gör det ändå, Jonatan,, jag gör det nu… nu… och sen blir 

jag aldrig mera rädd. Aldrig mera rä…” 

“Å, Nangilima! Ja Jonatan, ja jag ser ljuset! Jag ser ljuset!” (Astrid Lindgren 1973, s.249) 

 

I det nämnda citatet ur Bröderna Lejonhjärta formulerar Astrid Lindgren en fridfull och vacker bild 

av en skrämmande livsfråga som berör döden. Livsfrågors innebörd kan variera mellan människor, 

kulturer och kontexter. Exempelvis skriver religionsvetaren Malin Löfstedt (2011) att demokratiska 

och ekonomiska förutsättningar och nationalitet kan påverka livsfrågors karaktär. Astrid Lindgrens 

beskrivning av livsfrågor i Bröderna Lejonhjärta är således endast ett perspektiv på detta fenomen. 

 

Bo Dahlin (2004), forskare inom pedagogikens existentiella och filosofiska aspekter definierar 

livsfrågor på följande sätt “en livsfråga är en fråga vars svar vi aldrig kan veta, bara tro eller inte tro 

på” (Dahlin 2004, s.50). Detta är en relativt enkel definition av ett komplext område som 

exempelvis kan behandla identitet, könsroller eller döden. Kennert Orlenius (2003) som är forskare 

inom pedagogiskt arbete skriver att barn och unga reflekterar kring livet och tillvaron. Det 

formuleras även av Löfstedt (2011) som relaterar livsfrågor till elever och en pedagogisk kontext. 

Hon beskriver att elever uppvisar ett intresse för att diskutera livsfrågor. Elevernas intresse 

understryks även i Lgr11´s värdegrund och läraren bör inkludera eleverna i planering och 

utvärdering samt i val av ämnen, teman, kurser och aktiviteter (Skolverket, 2011). 

 

Undervisning som berör livsfrågor uppmärksammades först i läroplanen Lgr69 då ämnet religion 

reformerades från kristendomsundervisning till religionskunskapsundervisning (Skolöverstyrelsen, 

1969). I följande läroplan Lgr80 förändrades religionsämnets innehåll ytterligare utifrån den 

forskning som visade att barn reflekterar kring livsfrågor (Löfstedt, 2011). I dagens läroplan Lgr11 

har livsfrågor en central roll inom religionskunskap och beskrivs i ämnets syfte för årskurs F-3 

genom följande citat: 

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

sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna 
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att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att 

tänka och leva (Skolverket 2011, s.206). 

Det nämnda citatet från Lgr11 beskriver livsfrågor samt dess förmåga att skapa förståelse och 

förena människor. Enligt Orlenius (2003) har frågor som berör tro, världen, livets mening och etik 

dock inte prioriterats i skolan. Han hävdar att vuxenvärldens oförmåga att hantera livsfrågor har 

skapat situationer som marginaliserar barn och ungdomar. Denna aspekt, elevernas intresse samt 

livsfrågor och dess centrala betydelse i läroplanen påvisar vikten av att behandla livsfrågor i årskurs 

F-3. Vi avser därför att analysera tidigare forskning kring undervisningen inom området samt 

lärares och elevers uppfattning av livsfrågor vilket förtydligas i vårt syfte.  

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna strukturerade litteraturstudie är att analysera och problematisera tidigare 

forskning kring barns livsfrågor utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Genom nationella och 

internationella studier granskas vilka betydelser forskare tillskriver livsfrågor för grundskolans 

yngre elever och vilka undervisningsmetoder som beskrivs som lämpliga. 

 

För att konkretisera syftet i studien utformas följande frågeställningar: 

• Hur beskrivs lärares och elevers uppfattning av livsfrågor i tidigare forskning?  

• Vilka undervisningsmetoder för området livsfrågor beskrivs inom tidigare forskning och 

vilka möjligheter respektive hinder anses de ha? 
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs sökningsarbetet och avgränsningar i förhållande till sökningarna. Även en 

kort sammanfattning av det valda vetenskapliga materialet och hur det har analyserats presenteras i 

avsnittet. En förtydligande tabell över sökningsarbetet återfinns i bilaga 1.  

 

3.1 Övergripande avgränsningar  

För studien har vi endast granskat akademiskt peer reviewed artiklar. Författarna till metodlitteratur 

Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) skriver att begreppet 

peer reviewed innebär att artiklarna har genomgått en kritisk granskning innan publicering. Denna 

avgränsning har tillämpats för att resultatet ska ha hög tillförlitlighet. Vi har även begränsat våra 

sökningar och val av artiklar, avhandlingar och rapporter till åldersgruppen 6-12 år då studien 

främst är riktad mot elever i årskurs F-3. För att rikta studien ytterligare mot pedagogik har vi valt 

bort de artiklar som behandlar hemmens arbete med livsfrågor. Vi har även uteslutit vetenskapligt 

material som behandlar specifika religioners syn på livsfrågor för att få en mer övergripande bild av 

ämnet. Livsfrågor som behandlas inom vård och medicin har exkluderats då studien är riktad mot 

pedagogik i lågstadiet. Under sökningsarbetet har specifika avgränsningar framträtt inom vårt 

område i förhållande till frågeställningarna. En avgränsning syftar till uppfattningar av livsfrågan 

döden vilket är ett exempel som frekvent återkommer i forskningen som har analyserats i denna 

studie. I bland annat Björn Falkevalls (2010) avhandling uppmärksammas att det vanligaste 

exemplet på livsfrågor är döden. Även Eva Maagerø och Guri Lorentzen Østbye (2012) belyser 

döden i sin forskning. Ett flertal artiklar betonade således vikten av livsfrågan vilket skapade ett 

intresse för fortsatta sökningar om detta. I relation till döden har vi aktivt valt bort de artiklar som 

beskriver barns sorg i samband med händelser av död. Den andra avgränsningen som framträtt 

under sökningsarbetet syftar till barnböcker som verktyg inom undervisningen. Vi upplevde 

svårigheter med att hitta artiklar som diskuterade effektiva verktyg i undervisningen inom ämnet. 

Barnböcker i relation till livsfrågor uppmärksammades bland annat i Maagerø och Lorentzen 

Østbyes (2012) forskning och vi valde således att granska detta verktyg närmare.   

 

3.2 Insamlingsmetod och materialurval  

3.3 Elektronisk sökning  

Sökningen efter vetenskapligt material till studien påbörjades genom sökordet livsfrågor i databasen 

Unisearch. Unisearch är en söktjänst från Linköpings universitetsbibliotek som innehåller artiklar, 

böcker och övrigt skriftligt material som finns att tillgå via universitetet (Linköpings universitet, 

2017). Vi begränsade även denna sökning till att materialet skulle vara tillgängligt via LiU 
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(Linköpings universitet) och till akademiskt peer reviewed artiklar. Sökningen resulterade i 12 

träffar som granskades utifrån titlarna. Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver olika steg i 

urvalsprocessen vilket bland annat syftar till att granska titlar och sammanfattningar innan texten 

analyseras i sin helhet. Detta är en metod som har tillämpats vid samtliga sökningar och urval av 

artiklar i vår studie. Granskningen resulterade i fem artiklar, Fyrtio år (Sven G. Hartman, 2009), 

Livsfrågor - ett flugpapper att fastna på (Falkevall, 2008), Livsfrågor i praktiken - utdrag i en 

forskningsrapport (Margareta Adolphson, 2009), Livsfrågeområdets didaktik (Kirsten Grönlien 

Zetterqvist, 2009) och “Läraren, fostransuppdraget och det omgivande samhället” (Sara Irisdotter 

Aldenmyr, 2008). I artiklarna behandlas livsfrågor utifrån ett didaktiskt perspektiv som innefattar 

lärare, elever och skolan. Artiklarna var publicerade i tidskriften Religion & Livsfrågor vars 

utgivare är Föreningen lärare i religionskunskap. Vi valde därför att undersöka tidskriftens hemsida 

för att få tillgång till fulltexter. Livsfrågor - ett flugpapper att fastna på av Falkevall (2008) 

hänvisar till författarens kommande avhandling. Avhandlingen Livsfrågor och religionskunskap. En 

belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik av Falkevall (2010) hittade vi via 

manuell sökning och valde därför att fortgå med den istället. Livsfrågor i praktiken - utdrag från en 

forskningsrapport av Adolphson (2009) är direktciterad från sidorna 69 - 72 i forskningsrapporten 

Två terminer - eller jag som trodde jag kunde.. av Adolphson (2008) och vi valde därför att 

analysera de sidorna i rapporten istället. Eriksson Barajas et al. (2013) skriver att nackdelen med 

forskningsrapporter är att de inte är granskade av oberoende forskare före publicering. Den 

direktciterade artikeln anges dock vara peer reviewed och vi bedömde således rapporten som 

vetenskaplig och användbar i vår studie. Läraren, fostransuppdraget och det omgivande samhället 

av Irisdotter Aldenmyr (2008) upplevdes inte relevant för vår studie vid närmare granskning då hon 

främst beskriver lärarens fostransuppdrag.  

 

Författarna till metodlitteratur Matthew David och Carole D. Sutton (2016) betonar vikten av att 

hitta alternativa nyckelord. Ett alternativt sökord till livsfrågor som identifierades i bland annat Två 

terminer - eller jag som trodde jag kunde.. av Adolphson (2008) var existentiella frågor vilket 

översattes till engelskans existential questions. Detta sökord användes i databasen ERIC 

(Educational Resources Information Center) vilket är en söktjänst som är inriktad mot pedagogik 

och psykologi (Eriksson Barajas et al. 2013). Vi kombinerade sökordet med ordet children för att 

rikta sökningen mot den aktuella åldersgruppen. Genom att använda sökorden existential questions 

and children samt begränsa sökningen till peer reviewed och fulltext hittades 15 artiklar varav tre 

var relevanta. Vi granskade då artiklarnas sammanfattningar och utifrån detta valdes en artikel ut, 

nämligen Do Worlds Have Corners? When Children's Picture Books Invite Philosophical Questions 

(Maagerø och Lorentzen Østbye, 2012). I artikeln beskrivs barnlitteratur som ett redskap för 
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reflektion kring livsfrågor vilket var relevant i förhållande till vår frågeställning som behandlar 

undervisningsmetoder.  

 

Genom Linköpings universitetsbiblioteks hemsida hittade vi databasen ScienceDirect. I 

Livsfrågeområdets didaktik av Grönlien Zetterqvist (2009) och Fyrtio år av Hartman (2009) nämns 

lärarens problematiska förhållande till livsfrågor och elevernas intresse för detta område. Vi valde 

därför att kombinera sökord kring undervisning och attityder med livsfrågan döden. Döden 

uppmärksammades som ett vanligt exempel på en livsfråga i bland annat Falkevalls (2010) 

forskning. Detta resulterade i sökorden death education or death attitudes. För att inrikta sökningen 

mot vår åldersgrupp valde vi även att lägga till AND children. Eriksson Barajas et al. (2013) 

beskriver att olika sökord kan kombineras med “AND”, “OR” eller “NOT” för att utöka eller 

begränsa resultatet. Vi valde även att begränsa sökningen ytterligare till open access, forskning som 

genomförts under de senaste tio åren (2007 - 2017) och ämne “child”. Genom denna sökning 

hittades 64 artiklar varav två artiklar var relevanta, nämligen Death and its Didactics in Pre-School 

and Primary School (Nuria Galende, 2015) och Views of Primary School Teachers on Philosophy 

Books Prepared for Children (Nihan Akkaocaoglu & Ayşegül Celepoglu, 2013). I den första 

artikeln diskuteras lärarens attityder gentemot undervisning kring livsfrågan döden. I den andra 

artikeln behandlas livsfrågor under benämningen filosofiska frågor och barnböcker beskrivs vara ett 

verktyg inom området. Vid närmare efterforskning av ScienceDirect uppmärksammades att 

databasen främst vänder sig mot teknik och medicin vilket även blev tydligt i sökningen då ett 

flertal artiklar beskrev vaccin och sjukdomar. Denna databas användes således inte i det fortsatta 

sökningsarbetet.  

 

I databasen Unisearch användes sökorden Death attitudes AND books AND child i den avancerade 

sökningen för att få en tydligare bild av barnböckernas roll i förhållande till livsfrågor kring döden. 

Vi begränsade även sökningen till peer reviewed, tillgängligt via LiU och fulltext. Vi valde även 

bort “söker även relaterade ämnen”, “relaterade ord” och “inom fulltextformatet i artiklarna” i 

sökningen. För att begränsa sökningen ytterligare valdes ämne “books” vilket gav 17 träffar. Vi 

ansåg att åtta artiklar var relevanta för vårt ämne och genom att granska sammanfattningarna valde 

vi att fortgå med två av dessa artiklar, nämligen IV. cognitive dimension of death in context (Karl S. 

Rosengren, Isabel T. Gutiérrez & Stevie S. Schein, 2014) och III. Affective dimension och death: 

children´s books, questions, and understandings (Isabel T. Gutiérrez, Peggy J. Miller, Karl S. 

Rosengren & Stevie S. Schein, 2014). I forskningen beskrivs barns förståelse av livsfrågan döden 

och barnböcker i förhållande till detta ämne. Vi uppmärksammade att artiklarna ingår i monografin 

Monographs of the society for research in child development och vi valde därför att undersöka 
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monografin vid ett senare tillfälle. På grund av vår studies omfång upplevde vi dock att dessa 

artiklar inte rymdes i analysen då de övriga artiklarna krävde en mer ingående bearbetning. 

 

I ett flertal artiklar beskrivs lärares problematiska förhållande till livsfrågor vilket nämndes tidigare. 

Genom samtal med en bibliotekarie på universitetsbiblioteket på campus Norrköping identifierades 

sökorden perception of religion in school. Vi kombinerade det engelska ordet för uppfattning med 

religion då livsfrågor behandlas inom detta ämne i Sverige. Sökorden kombinerades även med ordet 

skola för att inrikta sökningen mot pedagogik. Dessa sökord användes i databasen ERIC och 

sökningen begränsades till peer reviewed och fulltext vilket gav 100 träffar varav tre upplevdes 

relevanta för vår studie. Sedan granskades sammanfattningar av de valda artiklarna och vi fann då 

att endast en av dessa var användbar i vår studie, nämligen European Religious Education 

Teachers' Perceptions of and Responses to Classroom Diversity and Their Relationship to Personal 

and Professional Biographies (Judith Everington, Ina ter Avest, Cok Bakker & Anna van der Want, 

2011). Vi valde denna artikel då författarna beskriver strategier för att skapa en tillåtande 

klassrumsmiljö och hur läraren kan skapa möjligheter för eleverna att uttrycka sina tankar. Genom 

ytterligare samtal med bibliotekarien identifierades begreppet world views som ett alternativt sökord 

till livsfrågor och existentiella frågor. I den ovan nämnda artikeln beskrivs reflektion och diskussion 

som huvudstrategier för att eleverna ska få möjlighet att uttrycka sin tro och upplevelser. Vi valde 

således att använda sökorden world views and religious education and reflections i databasen 

ERIC. Sökningen begränsades även till peer reviewed och fulltext vilket gav 26 träffar varav två 

artiklar var relevanta, nämligen “Worldview": The Meaning of the Concept and the Impact on 

Religious Education (Jacomijn C. van der Kooij, Doret J. de Ruyter & Siebren Miedema, 2013) och 

Education for Death (Tapio Puolimatka & Ulla Solasaari, 2006). Van der Kooijs et al. (2013) 

artikel var intressant eftersom den handlar om existentiella frågor i förhållande till elevernas 

världssyn och varför detta är viktigt i ett mångkulturellt samhälle. Puolimatka och Solasaari (2006) 

beskriver elevernas uppfattning av livsfrågan döden. Författarna till studien argumenterar även för 

reflektion som effektiv undervisningsmetod vilket gör den intressant för vårt ämne.    

 

3.4 Manuell sökning 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) kan den manuella sökningen utformas på olika sätt. De 

beskriver att det första steget bör vara att granska referenslistorna i de artiklar som upplevs 

intressanta inom problemområdet. Genom att undersöka referenslistor i artiklar och uppsatser från 

den elektroniska sökningen hittade vi en artikel och en avhandling. Artikeln som valdes ut var Is 

There a Place for Death Education in the Primary Curriculum? (Lynne Bowie, 2000). I studien 

behandlas bland annat lärares problematiska syn på livsfrågan döden. Avhandlingen som valdes ut 
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var Livsfrågor och religionskunskap. En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik 

(Falkevall, 2010). I avhandlingen beskrivs livsfrågor inom ämnet religion. Dessa var intressanta i 

förhållande till våra frågeställningar som berör undervisningsmetoder samt uppfattningar av 

livsfrågor. Vi har även fått tips av andra studenter om arbetsrapporten Barns livsfrågor som 

pedagogisk arena: fyra perspektiv på barn och livsfrågor av Hartman (1992). I rapporten beskrivs 

livsfrågor i undervisningen vilket gör den relevant för vårt ämne.  

  

3.5 Insamlat vetenskapligt material 

Barns livsfrågor som pedagogisk arena: fyra perspektiv på barn och livsfrågor, Sven G. 

Hartman, (1992)  

Hartman är religionsvetare och forskare inom pedagogik. Han har i fyra artiklar i denna 

arbetsrapport diskuterat livsfrågor från olika perspektiv. Syftet med rapporten var att analysera 

diverse aspekter av barns livsfrågor. Rapporten behandlar elever och lärare i förskolan, lågstadiet 

och mellanstadiet i Sverige. 

 

Is There a Place for Death Education in the Primary Curriculum?,   

Lynne Bowie, (2000)  

Studien är författad didaktikforskaren Bowie och är baserad på en enkätundersökning på två icke-

konfessionella skolor i Storbritannien. Totalt 107 elever på lågstadiet och deras lärare deltog i 

studien. Utöver detta ingick även fyra lärarstudenter, en psykolog och en rådgivare. Syftet med 

studien var att undersöka elevers och lärares uppfattning av livsfrågan döden. 

 

Education for death, Tapio Poulimatka och Ulla Solasaari, (2006)  

Författarna Poulimatka och Solasaari är forskare inom pedagogikens teori och tradition. Syftet med 

studien var att undersöka om reflektioner kring livsfrågan döden och dödlighet kan skapa 

svårigheter i barnens utveckling eller om detta är en positiv aspekt. I artikeln behandlas utbildning 

kring livsfrågan i generella drag och ingen åldersgrupp specificeras således. Studien har utförts i 

Finland och är baserad på tidigare forskning och filosofers teorier.  

 

Två terminer - eller jag som trodde jag kunde.., Margareta Adolphson, (2008) 

Adolphson är lärarutbildare inom samhällsvetenskapliga ämnen och hennes rapport är  

baserad på erfarenheter av en mångkulturell klass i årskurs 4. Syftet med rapporten var att skildra 

elever och deras tankar samt lärarens arbete i en mångkulturell skola i Sverige.   

 

Fyrtio år, Sven G. Hartman, (2009) 
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Hartman har skrivit artikeln Fyrtio år i tidskriften Religion & Livsfrågor. Syftet med artikeln var att 

beskriva de 40 åren som livsfrågor varit en del av skolans läroplan och hur forskningen sett ut under 

den tiden. Studien är utförd i Sverige och är främst baserad på Hartmans tidigare forskning inom 

området. Författaren specificerar ingen åldersgrupp.    

 

Livsfrågeområdets didaktik, Kirsten Grönlien Zetterqvist, (2009) 

Grönlien Zetterqvist är religionsfilosof och syftet med denna svenska artikel var att genom tidigare 

forskning betona vikten av miljön i förhållande till livsfrågor. Ingen specifik åldersgrupp nämns i 

artikeln men författaren talar om barn och unga.  

 

Livsfrågor och religionskunskap. En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik, 

Björn Falkevall, (2010)  

Falkevall är religionsdidaktiker och syftet med avhandlingen var att beskriva betydelsen av 

livsfrågor inom religionsämnet och hur dessa frågor används av lärarutbildare. Studien syftar till 

elever på grund - och gymnasieskolan och är baserad på intervjuer med lärarutbildare i Sverige.  

 

European Religious Education Teachers' Perceptions of and Responses to Classroom 

Diversity and Their Relationship to Personal and Professional Biographies, Judith 

Everington, Ina ter Avest, Cok Bakker & Anna van der Want, (2011) 

Författarna till denna artikel är Everington et al. som forskar inom religionsdidaktik och syftet med 

studien var att undersöka lärares uppfattningar och respons med avseende till mångfalden inom 

klassrummet. Detta undersöktes i förhållande till lärarnas professionella roll och till den personliga 

och professionella biografin. Biografi innebär i detta sammanhang en beskrivning av en persons liv 

och bakgrund. Studien är genomförd i Holland och är baserad på intervjuer med mellanstadielärare 

inom religion från Estland, Holland, Frankrike, Norge och Tyskland. Sex lärare från respektive land 

har valts ut genom samma kriterier för ålder, yrkeserfarenhet och form utbildning.  

 

Do Worlds Have Corners? When Children's Picture Books Invite Philosophical Questions, 

Eva Maagerø & Guri Lorentzen Østbye, (2012)  

Författarna till denna norska artikel är språk – och samhällsvetarna Maagerø och Lorentzen Østbye. 

Syftet med artikeln var att undersöka den norska författaren Svein Nyhus bilderbok The world has 

no corners. De uppslag från barnboken som behandlas i studien är 1, 5, 8, 24 och 43 som beskriver 

filosofiska reflektioner vilket är bokens tema. Studien är även baserad på tidigare forskning. 

Författarna specificerar ingen åldersgrupp men de talar om barn. 
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Views of Primary School Teachers on Philosophy Books Prepared for Children, Nihan 

Akkaocaoglu & Ayşegül Celepoglu, (2013) 

Akkaocaoglu och Celepoglu har forskat inom filosofi och syftet med studien var att undersöka vilka 

egenskaper filosofiböcker bör innehålla i förhållande till barn mellan 6 - 12 år enligt lågstadielärare. 

I studien har sex lågstadielärare fått analysera sju filosofiböcker utifrån fem frågor. I denna turkiska 

artikel diskuteras livsfrågor som t.ex. rättvisa, rättigheter och frihet under benämningen filosofiska 

frågor. 

 

"Worldview": The Meaning of the Concept and the Impact on Religious Education, Jacomijn 

C. van der Kooij, Doret J. de Ruyter & Siebren Miedema, (2013)  

Den holländska artikeln är författad av van der Kooij et al. som är religionsdidaktiker. Syftet med 

artikeln var att genom tidigare forskning undersöka begreppet worldview inom 

religionsundervisningen vilket vi har valt att översätta till världssyn. Världssynen är både 

organiserad och personlig. Den organiserade världssynen kan exempelvis handla om traditioner och 

har ett flertal anhängare t.ex. kristendomen. Den personliga världssynen betecknar bland annat den 

individuella synen på livets stora frågor. I artikeln nämns ingen specifik åldersgrupp.  

 

III. Affective dimension of death: children´s books, questions, and understandings, Isabel T. 

Gutiérrez, Peggy J. Miller, Karl S. Rosengren & Stevie S. Schein, (2014)  

Författarna är Rosengren et al. som forskar inom psykologi, socialvetenskap och kommunikation. 

Syftet med studien var att undersöka barns känslomässiga förståelse av livsfrågan döden utifrån 

bland annat barnböcker. Studien vilar på intervjuer med barn mellan tre till sex år i Centerville, 

USA och deras föräldrars deltagande i en enkätundersökning. Övriga data i studien är 

observationer, intervjuer, fokusgrupper och analyser av barnböcker.  

 

IV. cognitive dimension of death in context, Karl S. Rosengren, Isabel T. Gutiérrez & Stevie 

S. Schein, (2014)  

Artikeln är författad av Gutiérrez, Rosengren och Schein och syftet var att undersöka barnens 

kognitiva förståelse av livsfrågan döden i Centerville, USA för att sedan jämföra detta med 

europeisk amerikanska barn i samma åldersgrupp. Studien är baserad på samma data som 

ovanstående artikel och belyser även samma åldersgrupp.   

 

Death and its Didactics in Pre-School and Primary School, Nuria Galende, (2015) 

Galende är forskare inom utvecklings - och utbildningspsykologi och studien är baserad på 

intervjuer med 52 lärarstudenter vid Baskiens universitet i Spanien som ska undervisa inom 
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åldrarna 0 - 12 år. Syftet med studien var att belysa lärarstudenternas tankar om livsfrågan döden i 

undervisningen och hur detta ämne ska hanteras i klassrummet.  

 

3.6 Analysmetod  

Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Eriksson Barajas 

et al. (2013) beskriver detta som en metod som stegvis klassificerar det insamlade materialet. 

Genom att läsa det insamlade materialet och samtidigt göra sammanfattande kommentarer och 

direktcitat med sidhänvisningar har vi skapat en överblick av materialet. Detta för att sedan 

klassificera vilka texter som relaterar till de olika tematikerna som framträtt. Innehållsanalysen har 

varit till hjälp för att se teman och mönster i materialet  

 

När det gäller elevers och lärares förhållningssätt till livsfrågor har en övergripande tematik 

framträtt, nämligen lärares och elevers uppfattningar av livsfrågor. Lärares osäkerhet kring 

området livsfrågor och elevernas vilja att tala om ämnet beskrivs i tematiken. Även elevers 

uppfattningar av livsfrågor diskuteras utifrån lärares perspektiv och lärarnas syn på elevernas 

förståelse av dessa frågor behandlas. Denna aspekt diskuteras även i undertematiken uppfattningar 

av en omdiskuterad livsfråga – döden som framträtt ur föregående tematik. I undertematiken 

analyseras även ett vanligt exempel på livsfrågor, nämligen döden samt lärares och elevers attityder 

gentemot frågan. Döden påvisar ett konkret exempel på en livsfråga och diskussionen kring 

livsfrågor vidareutvecklas genom detta exempel. I ett flertal artiklar beskrivs lärares och elevers 

uppfattning av döden samt svårigheterna med att närma sig denna livsfråga. Det blev därför tydligt 

att detta exempel hade en central betydelse inom tematiken där uppfattningar behandlas. En 

övergripande tematik som har framträtt när det gäller undervisningsmetoder är undervisning och 

undervisningsmetoder. I tematiken beskrivs lämpliga undervisningsmetoder inom området 

livsfrågor och detta stärks även av forskning som behandlar undervisning kring livsfrågan döden. 

Ur denna tematik har en undertematik framträtt, nämligen barnböcker – ett verktyg i 

undervisningen. Inom denna tematik beskrivs barnböcker som ett specifikt verktyg i undervisningen 

inom området livsfrågor.   

 

Samhällsvetaren Christina Odenstad (2014) formulerar att didaktik grundas i de tre frågorna vad, 

hur och varför. Dessa frågor genomsyrar vår analys i sin helhet och därmed problematiseras de 

didaktiska frågorna utifrån studiens resultat i diskussionen vilket belyser de ämnesdidaktiska 

aspekterna av resultatet.  
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4. Analys  

4.1 Lärares och elevers uppfattning av livsfrågor  

Hartman (2009) beskriver i sin studie att många barn reflekterar kring livets stora frågor. Han 

förklarar att undervisning kring livsfrågor kan skapa sammanhållning mellan elevernas nyfikenhet 

och stoff relaterat till religionsämnet. Det kan dock vara problematiskt att skapa likvärdig 

uppmärksamhet mellan dessa dimensioner enligt Hartman (2009). Hartman (1992) skriver även att 

eleverna i lågstadiet visar stor variation i sina funderingar där livsfrågor uppkommer jämsides med 

vardagsnära frågor. Han hävdar att livsfrågorna tenderar att spegla reflektioner kring händelser 

eleverna upplevt. I Grönlien Zetterqvists (2009) artikel beskrivs livsfrågor som ett svårt och laddat 

ämne och därmed krävs professionella lärare som ansvarar för undervisningen. Även i Adolphsons 

(2008) artikel visas att lärarens uppgift ofta är att göra världen begriplig och skapa strukturer i 

elevernas världsbild vilket kan vara problematiskt, framförallt i situationer där livsfrågor behandlas. 

Dock skriver Grönlien Zetterqvist (2009) att det verkar som att blivande lärare i princip inte får 

någon utbildning inom detta ämne. Hon hävdar att lärarna därför blir osäkra på ämnet eftersom de 

inte får tillräcklig förberedelse varken erfarenhetsmässigt eller teoretiskt. Enligt Grönlien 

Zetterqvist (2009) leder det till att lärarna saknar kompetens för att upprätthålla en fungerande 

dialog med eleverna då deras egen osäkerhet kring ämnet blir för påtaglig. Hon anser att det medför 

att läraren undviker att undervisa om livsfrågor. Även Hartman (1992) beskriver i sin studie osäkra 

lärare som ett problem när det kommer till undervisning kring livsfrågor. Han hävdar att lärare 

anser att det är problematiskt att förhålla sig till barns livsfrågor eftersom de själva inte vet hur de 

ska ställa sig till ämnet. Han beskriver att det således krävs att lärare får fortbildningsmöjligheter för 

att utveckla sina kunskaper inom området. Han formulerar vidare att det ofta finns ett stort 

elevintresse gällande livsfrågor i jämförelse med annan religionsundervisning. I en senare studie av 

Hartman från 2009 skriver han att religionsämnet är impopulärt och han presenterar även ett flertal 

orsaker till detta. Han återkommer till att lärare upplever att det är svårt att tala om livsfrågor på 

grund av bristande utbildning och osäkerhet.  

 

Ytterligare ett perspektiv på lärares och elevers förhållningssätt till livsfrågor återfinns i van der 

Kooijs et al. (2013) studie. I studien beskrivs att elever, lärare och föräldrar tar med sig sin 

personliga syn på livsfrågor till skolan vilket påverkar deras beteende. Även Falkevall (2010) 

diskuterar de personliga livsfrågorna i sin studie. Han betonar vikten av att bearbeta de personliga 

livsfrågorna och att ett vanligt förekommande problem är att lärare inte har genomgått denna 

process. Hartman (1992) beskriver ytterligare uppfattningar av livsfrågor. Han hävdar att vissa 

livsfrågor anses vara tabubelagda och om barnen uppvisar ett behov av att tala om dessa frågor är 
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det föräldrarnas ansvar. Även Galendes (2015) studie visar att somliga livsfrågor är tabubelagda, 

hon framhåller då främst livsfrågor kring döden. Hennes studie beskriver döden som ett exempel på 

en central livsfråga men resultatet visar en motsägande bild. Trots livsfrågans väsentliga betydelse 

upplever ett flertal lärarstudenter i Galendes (2015) studie att den bör behandlas i hemmet. Dessa 

aspekter för oss vidare till följande undertematik. I undertematiken diskuteras vidare uppfattningar 

kring livsfrågor utifrån döden som har benämnts som ett vanligt exempel på en livsfråga i den 

granskade forskningen.  

 

4.1.1 Uppfattningar av en omdiskuterad livsfråga - döden 

Falkevall (2010) skriver att döden är det vanligaste exemplet på livsfrågor bland de medverkande 

lärarutbildarna i studien. Galende (2015) formulerar dock ett flertal anledningar till varför lärare 

undviker att behandla livsfrågan med eleverna. Hon beskriver att det finns en uppfattning bland 

lärare att döden inte intresserar eller berör eleverna. Enligt Galende (2015) upplever lärarna då att 

det är bättre att inte adressera livsfrågan i undervisningen då de anser att det väcker en rädsla hos 

barnen som tidigare inte existerade. Hon hävdar även att vissa lärare upplever att det är 

problematiskt att behandla döden trots att de anser att det bör vara ett ämne i skolan vilket grundas i 

deras rädslor och attityder. Galende (2015) beskriver även att lärares egna uppfattning och rädslor 

påverkar undervisningen. Hon förklarar att lärarna inte kommer att ha modet att behandla livsfrågan 

med eleverna om de upplever att det är ett problematiskt ämne att tala om. Enligt Galende (2015) är 

det viktigt att lärare är beredda att övervinna den egna rädslan inför döden för att ge eleverna 

möjlighet att uttrycka sina tvivel, rädslor och känslor. Ytterligare en anledning som nämns av 

Galende (2015) är att lärare överlämnar ansvaret till hemmen för att respektera tron inom familjen. 

Hon skriver att dessa lärare således inte behandlar döden inom undervisningen. I Galendes (2015) 

studie återkommer även problemet kring lärarnas utbildning inom livsfrågor. De medverkande 

lärarstudenterna uppgav att de inte har fått utbildning i hur undervisning om livsfrågan döden ska 

genomföras och de upplevde att de inte är kapabla att bemöta ämnet. Hon betonar därför vikten av 

att utbilda framtida lärare inom livsfrågor så att de har möjlighet att hantera ämnet ordentligt i 

undervisningen. Även Bowie (2000) beskriver att lärare upplever att de inte har fått tillräcklig 

utbildning i att hantera döden med eleverna och de anser därför att det finns ett behov av ytterligare 

träning inom detta område. 

 

Ytterligare perspektiv på livsfrågor kring döden diskuteras av Poulimatka och Solasaari (2006). De 

anser att döden är oundviklig i människans existens och livsfrågan kan därför inte undvikas i 

undervisningen. I Poulimatka och Solasaaris (2006) studie beskrivs dock att lärare bör närma sig 

ämnet med försiktighet då döden kan orsaka stress hos människor. De formulerar även att livsfrågan 
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inte kan döljas för barn och läraren behöver därför förbereda eleverna på att möta den. Även Bowie 

(2000) uttrycker att döden är ett känsligt ämne som skapar starka känslor. Hon betonar därför vikten 

av att läraren är trygg med att diskutera och behandla livsfrågor kring döden med eleverna. I 

Bowies (2000) studie beskrivs även att få lärare tror att eleverna reflekterar kring livsfrågan om de 

inte har påverkats direkt av den. Hennes resultat vittnar dock om att tre fjärdedelar av de tillfrågade 

eleverna funderar kring döden i en viss utsträckning. Galende (2015) hävdar att det finns ett flertal 

händelser under barndomen som involverar livsfrågan döden, t.ex. mor - eller farföräldrars bortgång 

och förlusten av ett husdjur. Hon skriver att dessa händelser genererar frågor, osäkerhet och rädsla 

hos barnet vilket bör bemötas av vuxna i barnets närhet och framförallt av lärarna. Poulimatka och 

Solasaari (2006) beskriver att barn har lättare att förstå döden genom att det drabbar äldre 

människor då detta är avlägset från dem. De anser även att barn har svårare att förstå att döden kan 

drabba alla, även unga människor. Rosengren et al. (2014) argumenterar även för att barn kan 

uppvisa olika förståelser av döden i förhållande till vilken form av organism som dör. De skriver att 

barnen som medverkade i studien hade svårare att förstå när en planta dör än när människor eller 

djur dör. De diskuterar att detta kan vara ett resultat av begränsad information angående ämnet då 

lärare och föräldrar inte berör döden i förhållande till växter. Rosengren et al. (2014) förklarar även 

att de barnböcker som undersöktes i studien sällan inkluderar död av plantor samt att föräldrarna 

uppgav att barnen inte frågade om detta.  

 

I Gutiérrez et al. (2014) studie framkommer att barn är benägna att ställa frågor kring livsfrågan 

döden då ämnet uppmärksammas i medier. Även Hartman (1992) beskriver ett exempel med en 

flicka som funderar kring varför människor strider. Han hävdar att denna fundering är ett resultat av 

massmediers rapportering om krig i andra länder. Galende (2015) beskriver att vissa lärarstudenter 

tror att eleverna saknar förståelse för livsfrågan döden tills de är tio år. Enligt studien av Rosengren 

et al. (2014) tror även många vuxna att barn saknar den kognitiva förmågan som krävs för att 

hantera livsfrågan. Rosengren et al. (2014) formulerar dock att barns förståelse av döden utvecklas 

vid cirka fyra års ålder. Barnen förstår då dödens slutgiltighet samt att kroppens funktioner upphör i 

samband med döden. De hävdar även att barn vid sex års ålder har en stor förståelse för de ovan 

nämnda aspekterna samt att de förstår orsaker till döden och att det drabbar alla människor. Enligt 

Rosengren et al. (2014) vill föräldrarna skydda barnen från ämnet men barnen exponeras ändå 

dagligen för livsfrågan genom samtal med andra barn och genom medier. Barnen som ingick i 

denna studie hade således en större uppfattning av döden än föräldrarna trodde.  

 

I denna tematik har elevers och lärares uppfattningar kring livsfrågor analyserats utifrån tidigare 

forskning. Analysen har även vidareutvecklats utifrån ett exempel på en livsfråga och uppfattningar 
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kring den, nämligen döden. Genom analysen har flera slutsatser framträtt, bland annat att lärarna 

upplever att det är problematiskt att undervisa om livsfrågor. Detta till följd av bristande utbildning 

och lärarnas osäkerhet kring livsfrågor. Det framkommer dock att eleverna uppvisar ett stort 

intresse för livsfrågor även i de yngre åldrarna. Vi kommer därför analysera undervisningsmetoder 

inom området i följande tematik för att konkretisera hur lärare kan undervisa om ämnet och då även 

beakta elevernas nyfikenhet för livsfrågor.  

 

4.2 Undervisning och undervisningsmetoder  

I detta avsnitt analyseras undervisning och undervisningsmetoder kring livsfrågor. Analysen utgår 

från livsfrågor i generella drag men argumentationen kring lämpliga undervisningsmetoder stärks 

delvis utifrån exemplet döden vilket nämndes i analysmetoden.   

 

Falkevall (2010) hävdar att livsfrågors huvudsakliga uppgift i de svenska kursplanerna är att 

omvandla religionsämnet stoff till en mer begriplig kunskap som eleverna kan relatera till. Han 

förklarar att livsfrågor skapar ett stort engagemang då dessa är allmängiltiga och existerar i samtliga 

människors liv. Ytterligare aspekter som formuleras av Falkevall (2010) kring livsfrågor är att de 

möjliggör jämförelser mellan religioner och livsåskådningar samt att bearbetning av dessa frågor 

stödjer den personliga utvecklingen. Hartman (1992) beskriver även att undervisning som utgår från 

barns spontana intresse och erfarenheter av livsfrågor kan konkretisera ett abstrakt stoff. Adolphson 

(2008) betonar vikten av att känna till hur eleverna tänker kring ett ämne eftersom det kan vara av 

stor vikt för vad lektionerna ska innehålla och hur dessa ska genomföras. Hon beskriver även 

exempel från hennes egen klass där eleverna uppvisade ett stort intresse och engagemang att tala 

om livsfrågor då Irakkriget bröt ut. Enligt Adolphson (2008) är detta ett exempel på hur händelser i 

världen kan påverka undervisningen och att lärare inte bör undvika att tala om dessa. Hon diskuterar 

även motivet till samtalen angående kriget i Irak då dessa samtal erbjuder en möjlighet att lyssna till 

elevernas tankar kring t.ex. vad som händer efter döden och andra uppfattningar om religiösa 

fenomen. Även Hartman (2009) diskuterar vikten av elevsamtal. Han anser att det finns ett behov 

av uppriktiga och respektfulla samtal mellan barn och vuxna vid diskussioner om livsfrågor. Han 

betonar att dessa samtal är del av de vuxnas ansvar gentemot barn och unga. Ytterligare perspektiv 

som berör diskussioner kring livsfrågor formuleras av Everington et al. (2011). De beskriver att 

samtliga lärare som medverkade i studien betonade vikten av att skapa möjligheter för eleverna att 

uttrycka sin tro och erfarenheter. Everington et al. (2011) belyser dock en vanlig oro kring att 

lärarens egna tro kan skapa hinder för elevernas förmåga att tänka själva kring ett ämne. De skriver 

att klassrumsdiskussioner ansågs vara en huvudstrategi för att eleverna ska få möjlighet att uttrycka 

sina tankar. De betonar dock att elevernas privatliv bör respekteras och läraren ska således undvika 
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direkta frågor som syftar till elevernas religiösa eller kulturella bakgrund vid klassrumsdiskussioner. 

Ett flertal lärare i Everingtons et al. (2011) studie uppgav även att det är viktigt att skapa en 

inkluderande klassrumsmiljö genom att tona ned skillnaderna i elevgruppen. För att skapa en sådan 

miljö beskrivs att läraren bör undvika aktiviteter som exponerar skillnader mellan eleverna samt att 

lärarens egna tro och uppfattning förblir dold i undervisningen.  

 

Forskarna Poulimatka och Solasaari (2006) argumenterar för vikten av att barn får reflektera kring 

livsfrågor utifrån deras egna villkor eftersom medvetenhet kring ämnet är viktigt för barns 

självkännedom. Falkevall (2010) anser dock att det inte är tillräckligt att låta eleverna samtala om 

sina egna livsfrågor. Han betonar att det måste ske ett möte mellan elevernas livsfrågor och ett stoff 

hämtat från religioner och livsåskådningar. I Falkevalls (2010) studie beskriver en av de intervjuade 

lärarna ett problem med livsfrågor som utgångspunkt. Eleverna kan nämligen ha svårt att förstå hur 

livsfrågor skildras på olika sätt genom de olika religionerna vilket beror på att elevernas egna 

förståelse inte utmanas. Att endast utgå från livsfrågor beskrivs även som ensidigt och begränsat av 

intervjupersonerna i Falkevalls (2010) undersökning. Att jämföra livsfrågor inom religionskunskap 

beskriver lärarna i Falkevalls (2010) studie som ett redskap inom undervisningen. De beskriver 

dock att jämförelse utifrån livsfrågor kan göra att jämförelsen blir etnocentriskt vilket innebär att en 

person ser den egna kulturen som central. Två av religionslärarna i Falkevalls (2010) studie 

beskriver att den ökade sekulariseringen leder till att religion inte har någon del i många elevers liv. 

De anser att detta kan vara en förklaring till varför det är viktigt att livsfrågor är en del av 

religionsämnet. De betonar dock att sekulariseringen inte gäller alla elever men det stärker ändå 

livsfrågors införande i undervisningen då de skapar utgångspunkter för anknytning hos eleverna. I 

Falkevalls (2010) undersökning beskriver även en intervjuperson att religionsundervisningen bör 

baseras på livsfrågor vilket Falkevall (2010) tolkar som att dessa frågor ska strukturera ämnet. 

Falkevall (2010) beskriver vidare att det ska utgå från vissa gemensamma frågor som 

livsåskådningar och religioner erbjuder olika svar på. Grönlien Zetterqvist (2009) redogör för hur 

frågor behöver ha ett sammanhang och att det inte är självklart att detta sammanhang framträder för 

den fråga som ställs. Hon beskriver att det därför är viktigt att som lärare hitta miljöer som är 

didaktiskt gångbara för att möjliggöra bearbetning av livsfrågor.  

 

Poulimatka och Solasaari (2006) återkommer till reflektion som lämplig undervisningsmetod inom 

området livsfrågor. De beskriver att reflektion kring livsfrågan döden kan vara ett sätt att öka 

medvetenheten kring den mänskliga existensen. De förklarar även att reflektioner kan vara en 

metod som gör livsfrågan till ett mindre mysterium för barnen. Författarna hävdar att de positiva 

aspekterna med att behandla döden i undervisningen är att barnen blir medvetna om sin dödlighet 
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och att någonting i deras framtid är definitivt. De beskriver även faran med denna form av 

undervisning om barnen saknar redskap för att hantera de känslor som uppstår i samband med 

döden och att det kan hindra barnen från att glädjas av livet. Poulimatka och Solasaari (2006) anser 

att vuxna bör ge barnen möjlighet att reflektera kring livsfrågan döden utifrån de aspekter som de är 

redo att hantera vilket är beroende av ålder och personliga karaktärsdrag. De skriver att det viktiga 

inte är att ge barnen så fullständiga förklaringar av livsfrågan som möjligt då det kan vara skadligt 

för barnens hälsosamma utveckling. De hävdar att känsliga barn kan behöva bli skyddade från 

otäcka bilder av den mänskliga existensen som exempelvis kan innefatta allvarliga sjukdomar. De 

beskriver dock att barn har rätt att veta fakta om sin egen existens samtidigt som det kan vara 

psykiskt påfrestande.  

 

Enligt Poulimatka och Solasaari (2006) kan undervisning som förbereder barn att möta och hantera 

livsfrågan döden utformas på olika sätt. De formulerar att det ena synsättet syftar till undervisning 

som hjälper individen att reflektera kring att döden kommer att inträffa en dag. Denna form av 

reflektion tenderar att göra barn mer medvetna om sin egen dödlighet enligt Poulimatka och 

Solasaari (2006). De beskriver vidare att det andra synsättet syftar till att förbereda barnen inför 

mötet med döden. Denna form av undervisning beskrivs av Poulimatka och Solasaari (2006) som en 

metod för att utveckla barnens mentala förmåga att möta de känslor som kan relateras till livsfrågan. 

Enligt Poulimatka och Solasaari (2006) kan undervisning kring döden erbjuda kunskap om vilka 

processer som inkluderas då människor dör, t.ex. vilka känslor som uppstår och om det kan variera 

mellan kulturer. Trots dessa aspekter beskriver lärarna i Bowies (2000) studie att livsfrågan döden 

inte har inkluderats i planeringen. Enligt Bowie (2000) visar detta en brist på kunskap angående 

fördelarna med att livsfrågor som t.ex. döden är en naturlig del inom läroplanen. Hon identifiera två 

olika synsätt på undervisning kring livsfrågan. Hon nämner att lärare endast diskuterar ämnet om 

döden inträffar i närheten av eleverna eller om de väljer att belysa ämnet. Hon föreslår att lärarna 

bör hjälpa eleverna att utveckla en hälsosam syn gentemot livsfrågan och att lärarna ska förbereda 

eleverna inför framtida möten med döden. 

 

Van der Kooij et al. (2013) diskuterar undervisning om livsfrågor utifrån begreppet världssyn. De 

beskriver att världssyn ofta relateras till existentiella frågor. Dessa frågor kan exempelvis syfta till 

att döden inte innebär slutet på en människas spirituella existens eller att livet är skapat av en Gud 

enligt van der Kooij et al. (2013). De beskriver vidare att om existentiella frågor är en del av 

läroplanen kan eleverna lära sig om hur dessa beskrivs inom den organiserade världssynen, t.ex. 

religioner och hur de speglas i det egna livet. De hävdar att elevernas egna tro och frågor samt 

övertygelser, ritualer och berättelser från den organiserade världssynen kan vara utgångspunkt för 
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samtal i klassrummet. De formulerar vidare att existentiella frågor, meningen med livet och 

världssynen kan påverka elevernas liv och borde därför vara ett viktigt ämne i skolan. Författarna 

anser att om skolorna inser vikten av undervisning kring världssyn kan eleverna stimuleras till att 

reflektera kring den egna och andras världssyn. De betonar även vikten av denna form av 

undervisning i samhällen där traditionella, icke - traditionella, religiösa och sekulära världssyner 

samexisterar. Även Falkevall (2010) diskuterar livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle. Han hävdar 

att det är svårt att förutsätta att eleverna delar gemensamma erfarenheter av livsfrågor i det 

mångkulturella samhället och att erfarenheter är beroende av t.ex. klass. En av de medverkande 

intervjupersonerna i studien nämner barn som härstammar från hemmiljöer som saknar livsfrågor 

som aktivt inslag i vardagen och dessa barn har således mindre erfarenhet av livsfrågor.  

 

4.2.1 Barnböcker – ett verktyg i undervisningen 

För att specificera ett konkret verktyg i undervisningen diskuteras barnböcker i förhållande till 

livsfrågor. Maagerø och Lorentzen Østbye (2012) framhäver bilderböcker som ett inbjudande 

underlag för reflektion kring livsfrågor. De diskuterar att kombinationen av bilder och text 

resulterar i ett långsamt tempo i läsningen vilket skapar möjligheter till diskussion mellan läsarna. 

De beskriver även att bilderböckerna inte erbjuder korrekta svar på frågor som behandlas. Frågorna 

inbjuder snarare till reflektioner kring fenomen i livet för att belysa diverse perspektiv och för att 

påvisa vikten av dessa frågor. Maagerø och Lorentzen Østbye (2012) beskriver vidare att 

exempelvis döden är en skrämmande livsfråga för vuxna och barn. De anser att bilderboken kan 

erbjuda beskrivningar kring döden utifrån ett barns perspektiv vilket gör det mindre skrämmande. 

Gutiérrez et al. (2014) skriver dock att utbudet av barnböcker som behandlar livsfrågor om döden är 

relativt litet men utbudet inkluderar ikoniska böcker för barn som t.ex. Trollkarlen från Oz (1939) 

och Fantastiska Wilbur (1952). De skriver även att karaktärerna i de barnböcker som behandlar 

livsfrågan ofta är människor eller djur vilket barn med lätthet kan identifiera sig med.  

 

Även Falkevalls (2010) forskning belyser barnböcker som ett verktyg i undervisningen inom 

området livsfrågor. En intervjuperson i Falkevalls (2010) undersökning beskriver att berättelserna 

ska vara relevanta för eleverna men att de inte bör utgå från nuvarande konflikter i elevgruppen. 

Falkevall (2010) formulerar vidare att livsfrågor inte ska relateras till elevernas beteende. Det 

framkommer även att livsfrågor som behandlas genom berättelser underlättar elevernas samtal och 

ämnet blir även mindre laddat genom användning av berättelser i undervisningen. Ytterligare 

perspektiv på berättelser formuleras av Akkaocaoglu och Celepoglu (2013) som diskuterar 

livsfrågor inom filosofi. De skriver att filosofi för barn är att barnen kombinerar vad de har läst till 

den värld de lever i. I studien beskrivs att tanken är att barnen ska konstruera diverse koncept 
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genom dialoger och diskussioner utifrån lämpliga texter, exempelvis en berättelse eller en tidning. 

Akkaocaoglu och Celepoglu (2013) formulerar även ett flertal riktlinjer i valet av filosofiska 

barnböcker utifrån de medverkande lärarnas rekommendationer. Det framkommer i studien att 

läraren bör välja barnböcker som behandlar företeelser i elevernas vardag. De beskriver att barn blir 

uttråkade av abstrakta koncept och relationen mellan böckerna och elevernas vardag är således 

viktig då den kan konkretisera ett abstrakt innehåll. Enligt Akkaocaoglu och Celepoglu (2013) är 

det även viktigt att konkretisera abstrakta koncept som diskuteras med barn genom diverse exempel. 

Lågstadielärarna i studien hävdar att frihet, rättvisa, rättigheter och lycka är en del av elevernas 

vardagliga liv och böckerna bör därför spegla detta.  

 

I denna tematik har undervisning och undervisningsmetoder analyserats genom tidigare forskning. 

De slutsatser som framträtt genom analysen är att ett flertal forskare argumenterar för vikten av 

diskussion och reflektion angående livsfrågor. Barnböcker beskrivs som ett specifikt verktyg i 

undervisningen inom detta område som även kan vara ett lämpligt underlag för reflektioner. Även 

möjligheter och hinder i förhållande till livsfrågor i undervisningen har behandlats inom denna 

tematik.  
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5. Diskussion 
 
Diskussionen utgår från det som framkommit i analysen och hur det relaterar till olika didaktiska 

möjligheter och hinder. De hinder vi har identifierat i förhållande till frågeställningen som berör 

lärares och elevers uppfattning av livsfrågor är den otillräckliga utbildningen kring ämnet på de 

nationella och internationella lärarhögskolorna. Galende (2015) beskriver bristen av utbildning 

kring livsfrågor hos de framtida lärarna i Spanien. Även Bowie (2000) identifiera detta som ett 

problem i Storbritannien då ett flertal av de medverkande lärarna uppgav att de saknade träning 

inom området. I den nationella forskningen beskriver Grönlien Zetterqvist (2009) osäkra lärare till 

följd av otillräcklig utbildning inom området livsfrågor. Det finns således en samsyn kring 

otillräcklig utbildning inom området livsfrågor nationellt och internationellt vilket medför att 

lärarna tvingas undervisa kring ämnet trots att de saknar verktyg och tillräcklig kunskap för att 

genomföra detta. En följd av det kan vara att livsfrågor undviks i skolan trots att ett flertal forskare 

betonar vikten av området i undervisningen. Detta exemplifierar ett hinder som lärares uppfattning 

av livsfrågor kan leda till. Vidare exempel på hinder lärares och elevers uppfattningar kan medföra 

är att forskningen visar att både lärarstudenter och lärare saknar en adekvat bild av elevers 

förståelse av livsfrågor. Galende (2015) beskriver att lärarstudenterna saknar en korrekt uppfattning 

om när barn börjar reflektera kring livsfrågor som t.ex. döden då de trodde att detta inträffar vid tio 

års ålder. Detta motsäger Rosengrens et al. (2014) studie som visar att barn har en viss förståelse av 

denna livsfråga redan vid fyra års ålder. Forskningen visar att lärarnas uppfattning av elevernas 

förståelse och elevernas faktiska förståelse skapar motsägelser då ämnet ska behandlas i skolan. 

Samtidigt beskriver Poulimatka och Solasaari (2006) att diskussioner kring ämnet bör utgå från de 

aspekter av livsfrågor som eleverna är redo att hantera. Eftersom barn utvecklas på olika sätt även 

inom samma åldersgrupp kan det vara svårt för lärare att avgöra när eleverna är redo att diskutera 

livsfrågor då de dessutom saknar korrekt uppfattning av elevernas förståelse för ämnet. En slutsats 

kan vara att lärares otillräckliga kunskap angående elevernas förståelse för livsfrågor och dess 

utveckling är en konsekvens till följd av den bristande utbildningen inom ämnet som beskrivs av 

forskare såväl nationellt som internationellt.  

 

Ytterligare ett hinder som uppmärksammats i analysen är att den tidigare forskningen främst syftar 

till undervisningsmetoder som reflektion och diskussion. Bland annat Everington et al. (2011) 

beskriver klassrumsdiskussioner som en huvudstrategi för att eleverna ska få uttrycka sina tankar. 

Forskarna diskuterar således sällan vilka konkreta verktyg som är lämpliga i förhållande till 

undervisningen om livsfrågor som t.ex. barnböcker eller dylikt. Det råder även delade meningar 

bland forskarna om vad diskussionerna och reflektionerna ska baseras på. Inom den nationella 
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forskningen beskriver Hartman (1992) att läraren bör utgå ifrån elevernas erfarenheter och spontana 

intresse för livsfrågor för att konkretisera ett abstrakt stoff. I Falkevalls (2010) studie framkommer 

dock att lärare inte kan anta att eleverna har erfarenhet av livsfrågor då det inte alltid är ett ämne 

som belysts i hemmiljön. Kontentan av forskarnas skilda syn på undervisning kring livsfrågor kan 

upplevas problematisk då även forskningen kring konkreta verktyg som t.ex. barnböcker i 

undervisningen tycks vara begränsad. Det kan därför vara svårt för lärarhögskolorna nationellt och 

internationellt att skapa förutsättningar till den utbildning som efterfrågas av lärare och blivande 

lärare i forskningen som analyserats i denna studie. En följd av detta kan vara att lärare blir osäkra 

och undviker livsfrågor i undervisningen vilket kan leda till att eleverna inte får möjlighet att 

diskutera och reflektera kring dessa frågor i skolan trots att forskarna betonar det som viktigt.   

 

Trots att ett flertal hinder i förhållande till livsfrågor har identifierats har vi även uppmärksammat 

ett flertal didaktiska möjligheter i den tidigare forskningen. Hartman (1992/2009) beskriver att 

eleverna uppvisar ett stort intresse för området livsfrågor. Hartman (2009) hävdar även att livsfrågor 

tros höja religionsämnet status. Detta kan relateras till forskningen av Löfstedt (2011) och Orlenius 

(2003) som diskuterar elevernas intresse angående livsfrågor. Elevernas intresse betonas även i den 

svenska läroplanens värdegrund där elevernas inflytande i undervisningen samt i val av teman och 

aktiviteter behandlas (Skolverket, 2011). Forskningen visar således att lärarna fördelaktigt kan 

inkludera elevernas intresse för livsfrågor i ämnet religion och genom det höja det impopulära 

ämnets status och uppfylla värdegrunden. Detta belyser ett perspektiv på den didaktiska frågan som 

berör varför livsfrågor ska inkluderas i undervisningen. I den internationella forskningen beskriver 

Galende (2015) och Akkaocaoglu och Celepoglu (2013) vikten av livsfrågor inom ämnen som 

psykologi och filosofi. Detta kan anknytas till Löfstedts (2011) tankar kring livsfrågors 

kontextuella, kulturella och allmängiltiga karaktär. I forskningen beskrivs således att livsfrågor kan 

inta diverse skepnader beroende på vart en människa befinner sig i livet och vart denne lever. 

Ytterligare tolkningar utifrån detta kan vara att livsfrågor berörs i olika ämnen i olika länder 

beroende på landets läroplan, kultur och värderingar. Forskningen som har analyserats i denna 

studien visar således att livsfrågors betydelse i människors liv är central oavsett i vilket ämnet det 

behandlas inom eller i vilken kultur. I den internationella forskningen återfinns inga beskrivningar 

av elevernas intresse för livsfrågor men det formuleras att eleverna reflekterar kring ämnet i en viss 

utsträckning. Bland annat Gutiérrez et al. (2014) beskriver att barn blir benägna att ställa frågor 

kring livsfrågor i samband med att det uppmärksammas i medier. Detta visar att det finns en 

sammanhållen bild av elevernas syn på livsfrågor och att den speglar ett elevintresse kring området. 

Denna forskning formulerar även ytterligare perspektiv på den didaktiska frågan som rör varför 

livsfrågor ska vara en del i undervisningen.  
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Genom forskningen som har analyserats i denna studie har även kopplingar till de didaktiska 

frågorna hur och vad framträtt. Bilderböcker beskrivs av Maagerø och Lorentzen Østbye (2012) 

som ett inbjudande underlag för reflektion kring livsfrågor. I ett flertal artiklar uppmärksammas 

reflektion och diskussion som huvudstrategier i förhållande till arbetet med livsfrågor. Bland annat 

Everington et al. (2011) beskriver detta som en väsentlig aspekt. De resonemang som vi har fört 

tidigare är vad reflektionerna ska utgå ifrån och i vilket forum. Bilderböckerna är således ett verktyg 

som kan konkretisera för lärarna hur de ska arbeta med livsfrågor och utifrån vad. En av 

intervjupersonerna i Falkevalls (2010) avhandling beskriver även varför berättelser ska ingå i 

undervisningen om livsfrågor. Intervjupersonen argumenterar för att samtal om livsfrågor blir 

mindre laddade genom användning av berättelser. Berättelser kan således skapa möjligheter till att 

genomföra samtal och verktyget kan ha flera fördelar i undervisningen. Även Akkaocaoglu och 

Celepoglu (2013) nämner böcker som ett lämpligt underlag i arbetet med filosofiska frågor som 

t.ex. rättvisa. De anser att böcker som relaterar till elevernas vardag och erbjuder tydliga exempel 

kan konkretisera ett abstrakt stoff. Även Hartman (1992) betonar vikten av konkretisering i arbetet 

med abstrakta koncept som livsfrågor. Forskningen visar att barnböcker erbjuder ett lämpligt 

verktyg inom undervisningen kring livsfrågor och att det kan konkretisera abstrakta ting. 

Barnböcker kan således beskrivas som en möjlighet i förhållande till undervisningen om livsfrågor 

men det är troligtvis bara en av flera möjligheter inom detta område.   

 

5.1 Slutsatser och vidare forskning  

I forskningen som har analyserats i denna studie har forskarna beskrivit specifika möjligheter och 

hinder i förhållande till livsfrågor. Dessa aspekter tycks dock påverka varandra och de skapar även 

en större och komplex helhet kring området livsfrågor. De samband som framträtt i studierna som 

granskats är att forskningen kring konkreta verktyg i undervisningen tycks vara begränsad. Även 

forskningen som beskriver undervisningsmetoder som t.ex. reflektioner uppvisar en oenighet kring 

om reflektionerna ska utgå från elevernas erfarenheter eller inte. En följd av detta kan vara att lärare 

inte får tillräcklig utbildning kring hur undervisningen om livsfrågor ska utformas i årskurs F-3. 

Genom att i denna studie analysera och problematisera forskarnas skilda syn på livsfrågor 

framträder en otydlig och oenig bild av undervisningen kring området vilket kan leda till att det 

saknas konkret stoff att förmedla till lärarstudenter och lärare. En konsekvens av den otillräckliga 

utbildningen kring livsfrågor nationellt och internationellt är att lärare upplever en osäkerhet kring 

ämnet vilket är en aspekt som beskrivs i forskningen som analyserats i denna studie. Ytterligare ett 

perspektiv som belyser problematiken kring livsfrågor är att lärare verkar sakna en adekvat 

uppfattning kring elevernas förståelse av livsfrågor och hur den utvecklas vilket har diskuterats i 



22 

 

forskningen som använts i denna studie. En slutsats vi kan se utifrån dessa beskrivningar är att även 

lärarnas bristande kunskap angående elevernas förståelse av livsfrågor kan vara en följd av 

otillräcklig utbildning kring området. Detta sammantaget kan leda till att eleverna inte får möjlighet 

att samtala om livsfrågor i undervisningen trots att de verkar uppvisa ett intresse för detta. I 

forskningen som har analyserats i denna studie framkommer även att lärare undviker livsfrågor men 

det verkar inte vara på grund av ett ointresse hos lärarna eller för att de upplever att det är fel att 

inkludera ämnet i undervisningen. Det är snarare denna form av problematik som har diskuterats i 

detta avsnitt som kan leda till att livsfrågor undviks i skolan. För att skapa möjligheter till 

förändring inom problematiken kan förslagsvis forskning kring undervisning om livsfrågor 

vidareutvecklas. Vidare forskning som inkluderar de didaktiska frågorna kan baseras på intervjuer 

med lågstadielärare och syfta till att utveckla kunskaperna angående vilka verktyg i undervisningen 

som anses gångbara för livsfrågor i årskurs F-3. 
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