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Sammanfattning 
Syftet med litteraturstudien är att analysera svensk och internationell forskning om livsfrågornas 

betydelse i undervisningen för elever i årskurs F-3. Genom ett didaktiskt perspektiv analyserar vi 

hur elever påverkas av livsfrågor i undervisningen. Analysen visar möjligheter och svårigheter för 

lärare att undervisa om livsfrågor. Vi har gjort en kvalitativ innehållsanalys som grundas i två 

teman, Livsfrågornas betydelse för eleven och Läraren och skolans roll. Utifrån vår studie får vi 

fram resultatet att elever har ett stort intresse att diskutera livsfrågor och att livsfrågorna ligger som 

grund för den personliga livsåskådningen. De framträdande resultatet är dock att lärarna känner stor 

osäkerhet då ämnet är oförutsägbart. Däremot visar viss forskning att livsfrågor är ett bra 

pedagogiskt verktyg. 
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Vad är meningen med livet?  
Tystnaden lade sig i klassrummet. Vi kunde tydligt se hur klassen började fundera över frågan som 

ställts och alla tittade runt i klassrummet. Läraren bad oss att berätta om våra funderingar och på 

bara några minuter var tavlan full av tankar och idéer, ingen var den andra lik. Det uppstod 

givande samtal då vi alla hade olika idéer om vad meningen med livet var. Samtalen bestod av 

alltifrån pengar och materiella ting, till hälsa och relationer. Trots alla olika tankar och idéer 

skapades ändå en gemenskap i klassrummet då vi alla hade funderat på denna fråga. Där, i det 

klassrummet, väcktes ett intresse hos oss då vi trots våra olikheter kunde skapa en gemenskap och 

en förståelse för varandra genom en enda fråga.  

 

En livsfråga... 

 

Detta är ett exempel på ett tillfälle då vi stött på livsfrågor i undervisningen under vår 

grundskoletid. Med exemplet vill vi visa att det unika med livsfrågor är att det inte finns några 

rationella svar och att människor kan ha olika svar på dessa frågor. Birgit Lendahls (1990) är 

forskare i allmändidaktik och metodik. Hon menar att livsfrågor kan skapa en gemenskap mellan 

människor som tänker likadant, det kan även skapa intressanta diskussioner genom att man träffar 

en person som tänker helt annorlunda gentemot en själv. Individen får en chans att lära sig att se på 

saker och ting på andra sätt. Sven G Hartman är pedagogikforskare och religionsvetare och har 

under lång tid haft en central roll inom området livsfrågor. Hartman definierar tillsammans med 

pedagogikforskaren Tullie Torstenson-Ed begreppet livsfråga på följande sätt:  

 
En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. När man möter 

en livsfråga hos en person är den ett uttryck för ett behov att bearbeta och formulera upplevelser av 

omgivningen och av den egna personligheten i förhållande till den och tillvaron i stort 
(Hartman & Torstenson-Ed, 2007, s.20).  

 

Forskare skiljer ibland ut begreppet livsfrågor från andra närbesläktade begrepp för att ytterligare 

precisera innebörden. Med livsfrågor syftar vi till Hartmans och Torstenson-Eds beskrivning ovan. 

Många forskare nämner begreppet livsåskådning i samband med livsfrågor. Livsåskådning omfattar 

de reflektioner vi har kring livsfrågorna. Livsåskådning fångar helhetsbilden, det är en övergripande 

beskrivning över människans sätt att se på tillvaron. Livsfrågor och livsåskådning går hand i hand 

och det är livsfrågorna som är grunden för hur livsåskådningen formas (Löfstedt, 2011). 
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Lendahls (1990) menar att det finns två skäl till varför livsfrågor bör prioriteras i undervisningen. 

För det första visar forskningen att det finns ett intresse hos barn att diskutera livsfrågor vilket även 

Hartmans (1986) forskning visar. Eleverna på låg- och mellanstadiet har många tankar och 

funderingar och Hartman menar att alla barn och ungdomar funderar över livsfrågor. Lendahls 

(1990) andra skäl är att skolan idag är mer mångkulturell än tidigare. Det kommer människor från 

länder med andra kulturer och tankar vilket skapar ett mångkulturellt klassrum (Lendahls, 1990). 

Genom att använda livsfrågor som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen tror vi att vi kan skapa 

en förståelse, både för oss själva men också för andra individer. På så vis möjliggörs ett samhälle 

med en skola där vi kan vara mer accepterande mot varandras tankar och åsikter.  

 

Hartman (1992) belyser lärarnas osäkerhet inom området livsfrågor. Anledningarna som tas upp är 

främst att lärarna inte vet hur de ska förhålla sig till livsfrågor då de saknar grundläggande 

kunskaper och egen medvetenhet. Läraren ska i sin lärarroll vara neutral och samtidigt svara på 

frågor utan att egentligen ge något svar. Hartman (1992) nämner även att många lärare gärna lägger 

över ansvaret på vårdnadshavarna då livsfrågor är ett abstrakt och oförutsägbart ämne. Trots detta 

ska eleverna få undervisning och kunskap kring området då livsfrågor är en central del i 

religionsundervisningen. Läroplanen inleds med värdegrunden där det understryks att:  

 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket, 2011, s.7).  
 

Undervisningen för årskurs F-3 ska ge eleverna tillfälle att fundera över de olika livsfrågorna, sitt 

etiska förhållningssätt samt sin identitet. Genom detta skapas möjligheter för eleverna att hitta sitt 

eget jag samt få förståelse för andra människors tankar och levnadssätt (Skolverket, 2011). För att 

kunna finna mig själv behöver jag veta vilka värderingar jag besitter. Vad har jag för moral? Vem är 

jag? Utan att diskutera dessa livsfrågor kan det bli svårt att finna sin unika egenart och identitet.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här litteraturstudien är att analysera nationell och internationell forskning om 

livsfrågornas betydelse i undervisningen för F-3. Vi vill analysera vilka för- och nackdelar det finns 

med att diskutera livsfrågor och vad det medföljer för möjligheter och svårigheter i undervisningen. 

Vi utgår från följande ämnesdidaktiska frågeställningar för att konkretisera vårt syfte: 

 

• Vilken betydelse tillskrivs livsfrågor för elevers utveckling?    

• Vilka möjligheter och svårigheter anses det finnas med att undervisa om livsfrågor för yngre 

barn? 
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Livsfrågor och styrdokument 
För att få en djupare förståelse för ämnets betydelse och dess framväxt i samhället krävs kunskaper 

om livsfrågors bakgrund. Genom följande avsnitt vill vi visa på samhällets roll i livsfrågornas 

framväxt och hur det i skolan fått en mer central roll. Vi vill visa på vad styrdokumenten säger om 

livsfrågor och dess betydelse för barns utveckling och rättigheter. Den nuvarande läroplanens 

värdegrund understryker att utbildningen ska föra vidare och skapa respekt för de mänskliga 

rättigheterna. Alla personer som arbetar inom skolan ska främja uppskattning för alla människors 

egenvärde (Skolverket, 2011).  

 

Hartman (1986) talar om sekulariseringens roll i och med att livsfrågorna växte fram i skolväsendet. 

Precis som Hartman anser även professorn Kjell Kallenberg (1987) att livsåskådningen har fått 

större betydelse i samhället på grund av att samhället förändrades under 1900-talet. Sverige gick 

från att ha en dominerande livsåskådning, kristendomen, till att bli ett pluralistiskt samhälle. När 

kristendomen förlorade sin roll i samhället så förlorade den även sin makt att påverka människors 

levnadssätt och hur de ska tänka (Kallenberg, 1987). Idag lever vi i ett heterogent och 

mångkulturellt samhälle fyllt med olika etniska, kulturella samt religiösa uttrycksformer. 

Värdegrunden tar upp att främlingsfientlighet och fördomsfullhet bör mötas med aktiva insatser, 

kunskap samt öppen diskussion. Det ger en trygg identitet då människan är medveten om sig själv, 

det är därför viktigt att kunna leva sig in i andra människors värderingar utöver sina egna 

(Skolverket, 2011).  

 

Livsfrågor har en historia i skolans värld som går tillbaka till 1969 då det presenteras som begrepp i 

läroplanen för första gången, under religionskunskap. Begreppet livsfrågor nämns under rubriken 

Huvudmål i Lgr 69 för högstadiet. Huvudmomentet under lågstadiet är att eleverna skall få 

undervisning om etiska frågor, såsom vad som är gott och ont, rätt och fel osv. (Skolöverstyrelsen, 

1969). Livsfrågor är ett övergripande begrepp och kan delas upp i mindre grupper som exempelvis 

existentiella, etiska och kulturella frågor (Pramling Samuelsson, Davidsson, Fors & Johansson, 

1995).   

 

En radikal förändring skedde mellan Lgr 69 och Lgr 80. I läroplanen 1980 breddades livsfrågorna 

betydelse och begreppet nämns även under lågstadiet. Livsfrågor görs här till ett centralt område 

under rubriken Människans frågor inför livet och tillvaron: religionskunskap, då det första stycket 

endast består av livsfrågor (Skolöverstyrelsen, 1980). Ett av målen i religionskunskap i 1994 års 

läroplan är att eleverna ska få möjlighet att fördjupa sig inom etiska och existentiella frågor. Detta 
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görs för att få en grund för ett eget ställningstagande (Utbildningsdepartementet, 1994). Däremot är 

det inte förens årskurs 9 som Lpo 94 tar upp livsfrågor som ett mål, vilket gör det svårt att tolka när 

livsfrågor ska behandlas för årskurs 1–3. Den senaste läroplanen, 2011, som används idag strävar 

efter att uppnå förmågor. En av förmågorna inom religionskunskap är att “reflektera över livsfrågor 

och sin egen och andras identitet” (Skolverket 2011, s.186). Det är även ett kunskapskrav i slutet av 

årskurs tre att eleverna skall kunna samtala om livsfrågor (Skolverket, 2011).  

 

Genom att studera läroplanerna kan vi se att förändringar har skett över tid. Vi får en djupare 

förståelse för ämnets betydelse genom att ta det av hur de olika läroplanerna har tagit upp livsfrågor 

genom åren. Det som är gemensamt för alla läroplaner är att de alla nämner att vi genom kunskap 

inom och reflektion om livsfrågor kan skapa förståelse för andra individer men också oss själva. 

Som vi kan se har livsfrågor över tid gjorts till ett allt viktigare kunskapsområde och har trots 

svårigheterna utifrån lärarnas perspektiv levt kvar genom alla läroplaner sedan 1969.  

 

FN:s Barnkonvention, vilken innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, 

understryker att barnets rättigheter ska respekteras. Lagstiftning nummer 14 säger: 

“Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet” 

(Barnkonventionen, 2009, s.19). I linje med Sveriges skollag och läroplan har Barnkonventionen 

skrivningar som betonar att det är en rättighet för barn att deras behov att prata om livsfrågor 

tillgodoses. Det är utöver en rättighet för barnen, en skyldighet från skolans håll att ta hänsyn till 

detta (SFS 2010:10).  
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Insamlingsmetod och materialurval 
Analysen baseras på vår eftersökning av befintlig forskning kring området livsfrågor. För att 

konkretisera studiens resultat har vi belagt den med intervjuer som vi funnit i dessa studier. Därav 

har vi ett övergripande forskningsperspektiv, för att tydliggöra detta inkluderar vi även lärares, 

lärarstudenters och elevers perspektiv. Efter vår insamling och materialurval har vi totalt kommit att 

använda tio studier.  

 

Vid insamlandet av material till vår analys har vi använt oss utav ett flertal tillvägagångssätt. Vi har 

valt att avgränsa våra sökningar från det religiösa området då vi vill analysera livsfrågor som ett 

fristående ämne. Däremot har det varit problematiskt att kringgå religionen helt då livsfrågor enligt 

läroplanen inte utgörs som ett fristående ämne eftersom det är ett centralt område under 

religionskunskapen. Vid vårt sökande har det uppkommit att religion kan påverka livsåskådningen 

och det är därför oundvikligt att undgå religion helt och hållet. Utifrån den aspekten kommer 

religionen delvis att analyseras under Livsfrågor och livsåskådning, Osäkerheten hos lärarna samt 

Att möta det okända. Under vårt sökande har vi funnit mycket material som fokuserar på teman 

såsom ungdomar, vuxna, äldrevård och döden vid livets slutskede samt vid sjukdom vilket vi också 

valt att avgränsa oss ifrån. Vi började vårt insamlande genom att söka i databaserna, ERIC, Libris, 

SwePub och UniSearch. Utifrån våra träffar letade vi vidare fysiskt i biblioteket, dels på Linköpings 

universitetsbibliotek men också på Norrköpings stadsbibliotek. Vi har även använt oss av 

referenslistor från böcker och texter vi funnit i syfte att bredda vårt insamlande. Nedan beskriver vi 

våra tillvägagångssätt för insamlandet samt hur vi har valt materialet som studien har baserats på 

samt vad vi har valt bort. Vi inleder med databaserna och fortsätter därefter med den manuella 

sökningen.  

Databaser  

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att det finns mängder av databaser där 

litteratur kan sökas, inte bara fysiska böcker utan även artiklar, avhandlingar etc. Vi inledde vår 

sökning med att använda nyckelordet Livsfrågor. Under arbetets gång har vi breddat vår sökning 

genom att använda fler ord såsom Existential questions, Livsåskådning, Livsåskådningsfrågor, 

Questions of life osv. David och Sutton (2016) menar att när du skriver inom ett särskilt tema är det 

bra att använda olika synonymer till nyckelordet. Även om orden inte har exakt samma betydelse så 

kan deras innebörd överlappas som exempelvis livsfrågor och livsåskådning. Många sökningar ger 

samma resultat trots olika databaser och avgränsningar, vi har därför valt att endast nämna de träffar 
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på databaserna där vi upplevde att sökningen fick mest relevanta träffar för vårt arbete. Dvs. vi har 

använt samma sökord på alla databaser men presenterar de träffar som har störst relevans. Vi har 

vidare anpassat våra sökningar på de olika databaserna beroende på deras egenskaper. På ERIC har 

vi endast använt oss av internationella benämningar då det är en databas med främst engelska texter. 

På Libris har vi avgränsat oss till att endast söka på avhandlingar då vi ansåg att utbudet 

avhandlingar var störst på denna databas. Vi har vid insamlingen av materialet använt oss av titel 

granskning dvs. utgått från vad titeln på materialet är. Detta har gjorts som ett första steg i 

urvalsprocessen. Eriksson Barajas m.fl. (2013) menar att granska titlar och sammanfattningar är det 

första som ska göras vid urvalsprocessen.  

ERIC 

ERIC är en omfattande databas som behandlar pedagogik och psykologi. På ERIC finns 

vetenskapliga artiklar, rapporter, avhandlingar och böcker bland annat. Främst är texterna på 

engelska men det förekommer även texter på andra språk (Eriksson Barajas m.fl., 2013). När vi 

sökte i ERIC använde vi ordet Existential questions med avgränsningen peer reviewed only. Med 

peer review menas att det har gjorts en kritisk granskning av texten innan den har publicerats 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013), detta gör att texten blir mer pålitlig för vårt arbete. Vi fick totalt 96 

träffar. Där hittade vi artikeln: “Worldview”: the Meaning of the Concept and the Impact on 

Religious Education av författarna Jacomijn C. van der Kooij, Doret J. de Ruyter och Siebren 

Miedema. De andra träffarna inriktade sig främst på universitetsstudenter, döden och religiositet 

vilket vi inte vill fördjupa oss i eftersom detta hamnar utanför syftet i denna studie. 

Libris 

I sökmotorn Libris finns det referenser till tidskrifter och böcker som finns på nästan alla svenska 

bibliotek (Bryman, 2011). På Libris sökte vi på Livsåskådningsfrågor med avgränsningen till 

avhandlingar. Vi fick upp 29 resultat och där hittade vi Existentiella konfigurationer: om hur 

förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang en avhandling av Caroline Gustafsson. 

Området hon skriver om är intressant för vår analys, dock fokuserar hon endast på äldre elever och 

unga vuxna vilket ledde till att vi valde bort den på grund av våra avgränsningar. Däremot använde 

vi oss av hennes referenslista för att gå vidare i våra sökningar. Vid sökningen på 

Livsåskådningsfrågor så hittade vi även Kjell Kallenbergs bok Livsåskådning i kris - en empirisk 

studie vilket vi även fann i Gustavssons referenslista. Vi valde bort de andra avhandlingarna vi 

hittade på sökordet Livsåskådningsfrågor då dessa handlade om paranormala fenomen, livsfrågor 

kring livets slutskede och livsfrågor bland äldre elever. Vi sökte även på Livsfrågor med 
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avgränsning till elektroniska resurser och avhandlingar, då fick vi två träffar. Där hittade vi Björn 

Falkevalls avhandling Livsfrågor och religionskunskap: en belysning av ett centralt begrepp i 

svensk religionsdidaktik som vi även fann på SwePub.   

SwePub 

På SwePub använde vi sökorden Questions of life existential questions med avgränsning till 

doktorsavhandlingar, då hittade vi Falkevalls doktorsavhandling Livsfrågor och religionskunskap - 

en belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik. Vi fick ytterligare 45 träffar men 

valde att analysera Falkevall då hans namn var bekant. Vi hade tidigare sett hans namn i ett annat 

examensarbete samt på Libris vid tidigare sökningar. De texter vi valde bort tog vi inte med på 

grund av att flertalet avhandlingar handlade om palliativ vård. Många avhandlingar handlade även 

om sjukdomar, såsom cancer, alkoholism etc. Vid sökning på Livsfrågor med avgränsning på 

rapporter fick vi fyra träffar. Vi fick upp Ingrid Pramling Samuelsson, Birgitta Davidsson, Birgitta 

Fors samt Eva Johansson som en av träffarna vilket vi även hittade på biblioteket, samt en rapport 

av Sven G Hartman, Gunnar J Gunnarsson och Kirsten Grønlien Zetterqvist. Träffen på Hartman 

m.fl. valde vi bort då vi redan använt Hartmans forskning samt på grund av uppsatsens omfång, att 

vi inte hade möjlighet att få in mer kring i stort sett samma forskning. De resterande två träffarna 

handlade om religion och demokrati vilket vi också valde bort. Vi sökte även på Livsfrågor skola 

och fick upp fyra resultat, ett av dem var Kennert Orlenius som vi även hittat på biblioteket bland 

hyllorna. Dock var inte boken lämplig för vår analys, vi valde att följa upp en av hans referenser, 

vilket var Skolverkets sammanfattning om skolors arbete med värdegrunden: Med demokrati som 

uppdrag: en temabild av värdegrunden. De tre andra resultaten var inriktade på fel åldersgrupp för 

analysen.  

UniSearch 

UniSearch är en tjänst där man kan söka på allt från artiklar och böcker till rapporter och 

examensarbeten. Tjänsten är från Linköpings universitetsbibliotek (2017). Genom att söka på 

UniSearch med orden Livsfrågor skolan med avgränsning till böcker och tillgängliga via LiU fick vi 

68 resultat. Vi fick upp boken Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan. Vi valde att 

läsa denna bok eftersom Hartman var en av författarna och vi visste att han har en central roll inom 

livsfrågeforskningen. Utifrån våra tolkningar är boken inte vetenskapligt baserad och passande för 

vår analys då det inte framkommer någon detaljerad metod till deras resultat. Genom sökorden 

Livsfrågor didaktik med avgränsning tillgänglig via LiU fick vi 63 träffar. Med hjälp av titel 

granskning fann vi Linda Jonssons avhandling Mellan tradition och förnyelse - Utmaningar i 



9 
 

religionsläraruppdraget. Resterande 62 träffar avhandlar grundskolans högre åldrar samt gymnasiet 

vilket vi har avgränsat oss från. Vid sökningen av Livsfrågor med avgränsning peer review fick vi 

nio träffar, tre av träffarna var recensioner vilket inte var användbart i vår analys. De resterande sex 

träffarna var endast utdrag ur forskningsrapporter som presenteras i tidskrifter. Vi valde att inte gå 

vidare med dessa då vi vid det här laget hade tillräckligt med material för vår analys och inte kunde 

bygga på den mer.  

Manuell sökning 

Vi har främst använt oss av manuell sökning, vilken kan ske på flera sätt enligt Eriksson Barajas 

m.fl. (2013). De nämner tre tillvägagångssätt för den manuella sökningen. Den första är att studera 

referenslistor från artiklar som rör samma ämnesområde, det andra tillvägagångssättet är att läsa 

innehållsförteckningen i vetenskapliga artiklar som finns i tidskrifter. Avslutningsvis så skriver de 

att det sista tillvägagångssättet är att söka pågående aktuell forskning vilket kan göras genom att 

läsa icke-publicerade artiklar. Vid vår manuella sökning har vi till största del använt oss av det 

förstnämnda tillvägagångssättet, dvs. studera referenslistor från andra artiklar som behandlar 

området livsfrågor. Vi har även sökt fysiskt i bibliotek.  

Fysiskt sökande på bibliotek 

Vi har sökt i databaserna för att kunna leta efter böcker fysiskt. Vi har hittat relevant forskning på 

universitetsbiblioteket i Norrköping men också på Norrköpings stadsbibliotek. Vi undersökte även 

hyllorna genomgående där vi redan hittat relevant litteratur. Orlenius bok Värdegrunden - finns 

den? hittade vi på biblioteket genom att studera hyllorna med aktuella ämnen, som nämnt tidigare 

använde vi endast en referens från hans bok. Vi hittade även Pramling Samuelsson m.fl. rapport 

Förskolebarn och livsfrågor: [ett didaktiskt försök med blivande förskollärare] i hyllorna. Vi valde 

att ta med denna rapport om deras forskning eftersom deras största fokus var att belysa didaktiska 

perspektiv i undervisningen om livsfrågor. Vi valde att använda rapporten trots att den fokuserar på 

förskollärare och förskolan eftersom vi ansåg att de didaktiska perspektiven omfattade barn på ett 

generellt plan och skulle kunna tillämpas även på lågstadieelever. Hartmans bok Barns tankar om 

livet hittade vi i magasinet på Norrköpings stadsbibliotek. Genom att söka på Google kunde vi se att 

han har sammanställt ett flertal olika studier i boken och vi sökte därför upp den boken specifikt.  
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Sökning i befintlig litteratur 

Vi har studerat andras referenslistor för att se vilka referenser som använts. Genom att studera 

Gustafssons avhandling kunde vi se att hon ofta refererade till Sven G Hartman. Utifrån den 

informationen hittade vi referenser till Hartmans bok Barns tankar om livet samt hans kapitel i 

boken Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan. I Gustavssons referenslista hittade vi 

även boken Världsbild och mening: en empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige från 

1999 där vi använde Carl Reinhold Bråkenhielms kapitel som aktualiserar livsåskådningsforskning 

vilket är relevant för vår analys.  

 

I van der Kooij m.fl. referenslista hittade vi Signe Sandmarks text Is world view neutral education 

possible and desirable? A Christian response to liberal arguments. Trots att titeln pekar mot att 

texten är religiöst inriktad valde vi att använda delar från texten då den, utöver religion, omfattade 

begreppet världsbild och didaktik i religionsundervisningen generellt. 

Insamlat vetenskapligt material 

Bråkenhielm, C. (red.) (2001). Världsbild och mening: en empirisk studie av livsåskådningar i 

dagens Sverige.  

Carl Reinhold Bråkenhielm är professor inom livsåskådningsforskning. Han har skrivit kapitlet 

Livsåskådningsforskning - vad är det? för att redogöra för begreppet livsåskådning och dess 

förutsättningar. Han skildrar förändringen som skett i samhället, vilket lett till en annan syn på 

livsfrågor. Bråkenhielm uppmärksammar även hur livsåskådningar kan studeras samt beskriver 

kortfattat två intervjuundersökningar som har gjort i Sverige 1986 respektive 1998. Vid 

undersökningarna intervjuades allmänna personer runt om i Sverige med syfte att studera 

livsåskådningar. Vi har valt att endast ta med detta kapitel från boken då de resterande fem 

författarna skriver om ämnen vi valt att avgränsa oss ifrån. Trots att Bråkenhielm inte utgår från ett 

didaktiskt perspektiv väljer vi att använda hans verk i analysen då han diskuterar en generell bild av 

livsåskådning. Detta gör vi för att få en mer holistisk bild av begreppet och dess användning.  

Falkevall, B. (2010). Livsfrågor och religionskunskap: en belysning  

av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik 

Björn Falkevall är religionsdidaktiker och kartlägger i sin avhandling betydelsen av livsfrågor inom 

lärarutbildningen. Hans syfte med avhandlingen är att undersöka om livsfrågor är viktiga i 

undervisningen och hur de används i klassrummet. Han vill få förståelse för vad religionslärare 

tänker kring religionsdidaktiken och vad livsfrågor har för roll i ämnet religion. Genom kursplaner 
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och intervjuer med lärarutbildare lyfter han fram betydelsen av livsfrågor. Han har i sin 

undersökning intervjuat 15 religionsdidaktik lärare i grund- och gymnasieskolan. Trots att han 

intervjuat gymnasielärare anser vi att avhandlingen är generell för de didaktiska möjligheterna och 

svårigheterna i undervisningen kring livsfrågor. Intervjuerna baseras på svar från religionslärare, 

trots att vi har avgränsat oss från religion generellt har vi med Falkevalls studie då livsfrågor är en 

del av religionskunskapsämnet.  

 

Hartman, S.G. (1986). Barns tankar om livet.  

Hartman, S.G. (1992). Barns livsfrågor som pedagogisk arena. 

Sven G Hartman är pedagogikforskare och religionsvetare. Hartmans forskning fokuserar på barns 

tankevärld, historie- och religionspedagogik samt utbildningsfilosofi. I sin studie utgår han från 

frågeställningen: Vad funderar barn på? Hartman har forskat kring barns tankar för att få inblick i 

ämnet och har sammanställt gammal som ny forskning i boken Barns tankar om livet. Denna bok är 

som nämnt tidigare en serie av undersökningar gjorda av Hartman. Boken består av tre delar: I den 

första delen redogör Hartman för sina utgångspunkter i forskningen samt den äldre bilden av 

barnpsykologins syn på barn. Den andra delen handlar om de resultat han har kommit fram till i sin 

forskning. Vi har valt att främst analysera Hartmans forskning om vad barn funderar på i lågstadiet. 

Hartman har använt sig av tre olika metoder med olika karaktärer samtidigt som de kompletterar 

varandra, den första metoden är muntlig medans de två andra är skriftliga. Bokens tredje och sista 

del handlar om pedagogiska förutsättningar för att bedriva didaktisk undervisning om livsfrågor.  

Vi har även använt oss av Hartmans arbetsrapport Barns livsfrågor som pedagogisk arena, detta har 

vi främst gjort när vi beskriver lärarnas pedagogiska förutsättningar för att bedriva en meningsfull 

undervisning. Boken bygger på Hartmans tidigare forskning, precis som Hartman 1986, däremot 

har arbetsrapporten från 1992 ett större fokus på pedagogik.   

Jacomijn C. van der Kooij, Doret J. de Ruyter & Siebren Miedema (2013) “Worldview”: the 

Meaning of the Concept and the Impact on Religious Education 

Jacomijn van der Kooij och Doret de Ruyter är doktorander vid fakulteten för psykologi och 

utbildning och Siebren Miedema är professor inom religionsundervisning på teologiska fakulteten. 

Samtliga författare är verksamma i Nederländerna. Artikeln behandlar worldviews, dvs. 

livsåskådningar, utifrån tidigare forskning. Van der Kooij m.fl. inleder med att beskriva begreppet 

livsåskådningar och de delar upp personal worldviews och organized worldviews. Dessa översätter 

vi till personlig livsåskådning vilket är individens sätt att förstå tillvaron, samt organiserad 

livsåskådning, dvs. något som både kan kopplas till religioner såsom kristendom men även till icke-

religioner så som humanismen. De menar att livsåskådningarna påverkas av fyra element, vilka är: 
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livsfrågor, moraliska värderingar, tänkande och handlingar samt det sista elementet meningen i, och 

med livet. Författarna tar även upp skolans roll på utvecklingen av elevernas livsåskådning, dvs. hur 

viktigt det är att skolan ska främja eleverna till att stimulera deras livsåskådning.  

Jonsson, L. (2016). Mellan tradition och förnyelse. Utmaningar i religionsläraruppdraget. 

I Linda Jonssons avhandling är syftet bland annat att kritiskt granska utmaningarna för ett samtida 

religionsläraruppdrag. Hon är verksam som forskare i religionsdidaktik och hennes granskning 

fokuserar på den icke-konfessionella svenska grund- och gymnasieskolan. Precis som i Falkevalls 

avhandling anser vi att Jonssons avhandling är generell för hela skolan. Vi valde att avgränsa oss till 

en av hennes frågeställningar: Vilka är de utmaningar som kommer till uttryck i ett samtida 

religionsläraruppdrag? Jonsson kartlägger svårigheterna läraren stöter på i sin undervisning. Hon 

redogör för varför livsfrågor skapar osäkerhet hos lärare och de faktorer som hon redogör för är att 

begreppet är mångtydigt men även tidsbristen. Hennes avhandling grundar sig i tidskriften Religion 

och livsfrågor med syfte att se hur religionsläraruppdraget har förändrats över tid.  

Kallenberg, K. (1987). Livsåskådning i kris: en empirisk studie  

Kjell Kallenberg är professor i livsåskådning, etik och hälsa. Utgångspunkten i hans studie är om 

människor har lättare att gå igenom kriser med hjälp av en religiös tro. Han har forskat kring 

livsåskådningens betydelse i kris genom intervjuer med personer som plötsligt förlorat en 

närstående. Kallenberg fann att personer som har en livsåskådning, religiös eller icke - religiös, 

hade det lättare att bearbeta sin kris. Hans avhandling har vi främst använt för att klargöra begreppet 

livsåskådning och dess funktion. Vi använder därför Kallenbergs studie trots att den inte är 

didaktiskt grundad.  

Pramling Samuelsson, I. (red.) (1995). Förskolebarn och livsfrågor: [ett didaktiskt försök med 

blivande förskollärare] 

Detta är en rapport som behandlar ett projekt som genomfördes av Ingrid Pramling Samuelsson, 

Birgitta Davidsson, Birgitta Fors samt Eva Johansson. Pramling Samuelsson arbetar som forskare 

och har länge forskat kring barns förståelse för sin omvärld. Davidsson arbetar som metodiklärare, 

Fors är teolog och Johansson är doktorand i pedagogik med inriktning på barn och livsfrågor. De 

startade detta projekt då de upplevde att blivande förskollärare kände stor osäkerhet kring livsfrågor 

i undervisningen för yngre barn. De har även upptäckt att förskollärarstudenterna saknar kunskap 

om livsfrågor i deras utbildning. Projektet omfattar två syften, dels att ta reda på varför studenterna 

känner sig osäkra men också hur de sedan kan arbeta med livsfrågor i undervisningen. Vid 

projektets start delade Pramling Samuelsson m.fl. in studenterna i två grupper som de kallar för X 

och Y. Grupp X har större åldersspridning och gruppen är genomsnittligt lite äldre än grupp Y. 
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Grupp Y består av en homogen uppsättning yngre studenter. Projektet genomfördes med 39 

studenter på förskollärarutbildningen och påbörjades termin tre och pågick i tre terminer. 

Sandmark, S (1998). Is world view neutral education possible and desirable? A Christian 

response to liberal arguments 

Norska Signe Sandmark är doktorand inom den filosofiska fakulteten i England och inleder sin 

avhandling med att förklara begreppet världsbild. Hon diskuterar hur världsbilden påverkas av yttre 

faktorer som till exempel läraren, skolan, religioner osv. Hon fortsätter därefter avhandlingen med 

fokus på religion, främst den kristna tron. Avhandlingen analyserar redan befintlig forskning. 

Anledningen till att vi använder denna avhandling trots fokus på den kristna tron är att hon redogör 

för begreppet världsbild och didaktik i religionsundervisningen generellt.  

 

Wiedel, B (1999). Personlig livstolkning och religiös tradition: om det personligas plats i 

religionspedagogiken.  

Björn Wiedel är doktorand i teologi. I boken analyserar Wiedel ett antal grundförutsättningar för ett 

religionspedagogiskt arbete. Analysen utgår från både den personliga livsupplevelsen men också 

den gemensamma livstolkningen. Hans analys grundas i ett vetenskapligt perspektiv med 

ämnesområdena pedagogik, teologi, psykologi och slutligen religionspsykologi. Syftet med boken 

är att belysa det pedagogiska problemområdet samt påvisa vikten av att samtala och diskutera vilket 

han gör genom sin analys. 

 

Analysmetod 
Analysen nedan bygger på en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa delen är något som 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) beskriver som en analys som förklarar och tolkar och ger en holistisk 

översikt av materialet/empirin, i det här fallet vetenskapliga texter. Därigenom har vi kunnat 

urskilja de olika stoffen till de teman som sammantaget besvarar studiens frågeställningar vilket 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) beskriver som just innehållsanalys. Parallellt med granskning av 

texterna har vi sammanställt dem enligt ovan och gjort anteckningar kring vilka kapitel, stycken 

eller delar som kan vara relevanta för att uppfylla studiens syfte. Det har medfört att vi har kunnat 

sortera materialet utifrån frågeställningarna, även om flera artiklar ger svar på mer än en 

frågeställning. Detta innebär att en och samma artikel nämns flera gånger i analysen. Granskningen 

av de vetenskapliga texterna har lett till att två teman har framträtt och det är enligt dessa tematiker 

som analysen är disponerad. De framträdande tematikerna är Livsfrågornas betydelse för eleven och 

Läraren och skolans roll. 
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Det första temat är Livsfrågornas betydelse för eleven vilket precis som rubriken anger, handlar om 

livsfrågors betydelse för eleverna och varför den tidigare forskningen anser att det är viktigt för 

eleverna att få möjlighet att diskutera och reflektera över livsfrågorna. I den här delen av analysen 

diskuteras även det samband mellan livsfrågor och livsåskådning som lyfts fram i forskningen. 

Detta görs i syfte att visa hur forskningen drar paralleller mellan livsfrågornas betydelse för den 

personliga livsåskådningen och därmed följderna med att diskutera livsfrågor.  

 

Det andra temat i analysen är Läraren och skolans roll vilket behandlar livsfrågornas roll i en 

undervisningskontext och det faktum att livsfrågor anses skapa både möjligheter och svårigheter för 

lärarens undervisning. Temat innefattar lärarens syn på livsfrågor och här presenteras både negativa 

och positiva attityder utifrån forskningens lärarperspektiv. Temat visar även på de didaktiska 

möjligheterna som tas upp i forskningen och här belyses därmed livsfrågor som ett pedagogiskt 

verktyg liksom hur läraren anses kunna använda livsfrågor i undervisning för F-3.  

 

Sammanfattningsvis har analysen en uppdelning utifrån de två temana som framträtt under 

bearbetningen av materialet, under dem presenteras svaren på respektive frågeställning. I 

uppsatsens avslutande diskussion som medföljer därefter, beskriver vi hur resultatet kan kopplas till 

ett vidare sammanhang och hur fortsatt forskning kan se ut.  
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Analys 
Vår analys kommer förutom att disponeras utifrån innehållsliga tematiker att utgå från en mer 

teoretisk orientering nämligen den didaktiska triangeln som handlar om undervisningens vad, hur 

och varför (Lindström & Pennlert, 2012). Den didaktiska triangeln kan ses som en 

problematiserande del av analysen för att understryka analysens ämnesdidaktiska innehåll. Frågan 

vad synliggörs genom diskussionen av begreppet livsfrågor och livsåskådning. Det didaktiska 

perspektivet på hur läraren kan använda sig av livsfrågor i undervisningen svarar på frågan hur. 

Varför är en genomgående fråga i hela analysen för att visa på forskningens syn på vikten att 

undervisa om livsfrågor för elevens utveckling, även varför läraren skall använda livsfrågor som ett 

pedagogiskt verktyg. Vi kopplar även frågan varför till styrdokument, både nationella och 

internationella.  

Livsfrågornas betydelse för eleven 

Hartmans svar på varför livsfrågor uppstår hos barn är att människan reflekterar över sig själv för 

att skapa förståelse och hitta en mening i sin tillvaro. Hartmans tre grundvillkor som skapar 

förutsättningarna för livsfrågor är människans födelse, leverne tillsammans med andra och döden. 

Han menar att livsfrågor växer fram ur erfarenheter av en mångsidig tillvaro (Hartman, 1986). 

Kallenberg (1987) menar att människan är meningssökande och meningsskapande. Även om 

människan inte tillhör någon etablerad religion så funderar människan på om meningen med att leva 

sitt liv.  

 

Lågstadieelevers livsfrågor 
Vi spenderar mycket tid i skolan under vårt liv, det kan därför tolkas och inkluderas som en av 

förutsättningarna bland Hartmans grundvillkor till att skapa livsfrågor vilket är: Att leva 

tillsammans med andra. Skolan är en central plats för elevers utveckling där elevernas olika 

livsåskådningar möts (van der Kooij, de Ruyter & Miedema, 2013). 

 

Pramling Samuelsson, Davidsson, Fors och Johansson (1995) beskriver tre varianter på hur barns 

tankar om livet kan synliggöras. Dels kan elevernas tankar uttryckas som frågor men också som 

påståenden, eleverna kan även visa sina tankar genom leken. Vi kommer kortfattat att presentera 

Hartmans forskning om vad barn på lågstadiet funderar över. Detta gör vi för att skapa medvetenhet 

och kunskaper kring barns tankar och funderingar då Pramling Samuelsson m.fl. (1995) menar att 
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barn ofta har stora behov av att få formulera sig och bearbeta sina upplevelser och funderingar. 

Även Hartman (1986) konstaterar genom sin forskning att barn visar stor entusiasm inför att berätta 

om sina funderingar och tankar. Detta tolkar vi som en möjlighet i undervisningen då eleverna har 

ett stort intresse att få diskutera ämnet livsfrågor.  

 

Hartman (1986) har genom sin forskning kommit fram till att barns perspektiv på tillvaron vidgas 

med åldern. Som nämnt tidigare använde han sig av tre undersökningsmetoder vid studien som 

beskrivs under Insamlat vetenskapligt material. Genom sammanställningen kan vi se att det temat 

barnen funderar mest på i lågstadiet är ensamhet och övergivenhet. Detta tema var även det barnen i 

förskoleåldern och mellanstadiet funderade mest på. På andra och tredje plats i lågstadiet kom lek 

och andra aktiviteter och livet i skolan (Hartman, 1986). Hartman skriver att anledningen till att 

eleverna funderar mycket på ensamhet och övergivenhet är för att de har ett behov av kamratskap. 

Eleverna nämnde ofta behovet över att ha en vän i skolan, de nämnde även mobbning. Hartman 

(1986) menar att mobbning är väldigt vanligt och ger uttryck för rädsla och sorg. Ensamhet och 

övergivenhet visade sig även i funderingar om konflikter, både mellan kamrater och familjen. 

Hartman menar att elevernas tankar om ensamhet kan visa sig på olika sätt, ensamhet kan vara att 

eleven inte får vara med och leka, att de vuxna inte har tid för barnet och ensamheten kan också 

vara sysslolöshet. Genom att ta del av Hartmans forskning kan vi komma närmare barnens tankar, 

då vi i resultatet kan se vad barnen främst funderar över.  

 

Livsfrågor och livsåskådning  
Som nämnt i inledningen går livsfrågor och livsåskådning hand i hand. Forskningen visar att dessa 

är svåra att separera då livsfrågor påverkar livsåskådningen. Genom detta avsnitt vill vi understryka 

hur livsfrågor påverkar utvecklingen av den personliga livsåskådningen, vilket i sin tur påverkar 

individens sätt att tänka och resonera i livets olika skeden. Vi kommer att beskriva sambandet 

mellan livsfrågor och livsåskådning för att kunna identifiera hur eleverna påverkas av att diskutera 

livsfrågor. Inledningsvis klargör vi begreppet livsåskådning för att förstå vad en livsåskådning 

innebär. Genom forskningen har vi sett att begreppet har analyserats av flertalet forskare med olika 

uppdelningar. Vi kommer att belysa de olika uppdelningarna av begreppet såsom personlig och 

religiös livsåskådning för att få mer kunskaper om begreppets dimensioner. Vi behöver kunskaper 

om vad livsåskådning innebär för att skapa förståelse för fördelarna som medföljer området.  

 

Carl Reinhold Bråkenhielm (2001) menar att forskningen om livsåskådningar har bedrivits under en 

lång tid, däremot med andra benämningar. Det har pratats om ideologier, attityder och världsbilder 
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bland annat. Begreppen har använts i kombination med olika metoder och för olika syften. Signe 

Sandmark (1998) menar vidare i sin avhandling, att begreppet worldview är ett relativt nytt begrepp 

och att det kommit till användning på grund av sekulariseringen. Dels för att inkludera både 

religiösa men också icke-religiösa svar på frågor kring livets mening.  

 

Sandmarks (1998) definition av worldview, vilket vi översätter till livsåskådning, är hur människan 

ser världen och hur den för det mesta inkluderar våran tro kring verkligheten. Hon fortsätter sin 

beskrivning av livsåskådning som någonting som inte kan bevisas och som skapas utifrån vår kultur 

som i sin tur påverkas av bland annat religion och politik. Begreppet är svårt att översätta och 

många använder olika benämningar för ordet. Bråkenhielm (2001) understryker svårigheterna med 

att definiera begreppet livsåskådning och menar på att det går under en stipulativ definition, dvs. att 

det är förslag på hur man kan använda begreppet. Bråkenhielm själv beskriver begreppet som svaret 

på människans grundläggande livsfrågor.  

 

Hartman (1986) beskriver livsåskådning som ett sätt att förstå sin omvärld samt förhålla sig till den. 

Han gör skillnad på personlig och religiös livsåskådning. Med religiös livsåskådning syftar han till 

att den utgör en etablerad tankegrund som t.ex. kristendom och islam. Den personliga 

livsåskådningen kan vara påverkad av den religiösa livsåskådningen. Van der Kooij m.fl. (2013) 

redogör också för begreppet livsåskådning. De, precis som Hartman, skiljer på den personliga och 

organiserade livsåskådningen. De menar också att den personliga livsåskådningen kan vara baserad 

på en religion. Hartman (1986) menar att alla människor har en personlig livsåskådning, alla har 

däremot inte en religiös livsåskådning. Personlig livsåskådning är den åskådning som vi främst 

fokuserar på i analysen utifrån vår avgränsning.  

 

Personlig livsåskådning är enligt Hartman (1986) individens sätt att förstå tillvaron och att förhålla 

sig till den. Han menar att den personliga livsåskådningen inte är stabil, utan ändras då människan 

ständigt bearbetar sina erfarenheter och livsvillkor. Människan ställs inför nya livsfrågor när hens 

livsvillkor skiftar i olika skeden i livet. Våra livsfrågor infogas i vår personliga livsåskådning och 

därför är den enligt Hartman (1986) inte fast och sluten, utan ständigt i förändring. Vår 

livsåskådning handlar inte bara om vårt sätt att tänka, utan även att leva (Hartman, 1986). 

Bråkenhielm (2001) menar att flertalet av svenskarna idag inte har någon kristen tro och andelen 

svenskar som tror på någon högre makt har minskat gentemot tidigare - däremot har alla en 

livsåskådning. Bråkenhielm (2001) beskriver en internationell värderingsstudie som gjorts och som 

visar på att antalet svenskar som funderar på livets mening ökar. Samtidigt som dessa funderingar 

ökar hos Sveriges befolkning så sjunker andelen som anser att Gud är en stor del av deras liv. I och 
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med sekulariseringen menar Bråkenhielm att de traditionella svaren på våra frågor blir mindre 

självklara vilket leder till att livsfrågorna kan bli mer problematiska (Bråkenhielm, 2001). Skolan är 

en central plats där eleverna blir introducerade till flera olika livsåskådningar, eleverna ska 

stimuleras till att finna och utveckla sin personliga livsåskådning för att finna sina egna värderingar 

och tankar. Detta uppnås av reflektion och diskussion om livsfrågor (van der Kooij m.fl., 2013). 

 

Kallenberg (1987) beskriver människors livsåskådningar som mönster av värderingar och teorier 

som påverkar hens sätt att leva. Kallenberg hävdar också att detta är en livslång process och att den 

är individuell. Han har intervjuat människor som plötsligt och oväntat förlorat en närstående. I sin 

studie har han studerat om människors livsåskådning hjälper hen att hantera en kris. Utifrån 

Kallenbergs (1987) resultat av hans intervjuer kom han fram till att livsåskådningen var viktig i 

krisen, människorna försökte tyda och förstå sammanhanget i det som hade hänt. Kallenberg kunde 

genom sin studie konstatera att desto starkare jaget var hos intervjupersonerna hade personen större 

förutsättningar till anpassningen i den nya livssituationen. En stark livsåskådning har förmågan att 

tolka och bearbeta det som har hänt. Kallenberg (1987) menar även att krisen både skapade risk och 

möjlighet, risken kan skapa psykisk ohälsa men krisen kan även skapa möjligheter och leda till 

utveckling och personlig mognad.  

 

Björn Wiedel ifrågasätter till skillnad mot andra forskare, begreppet personlig livsåskådning. I sin 

analys skriver Wiedel (1999) att det personliga inte behöver vara motsatsen till det gemensamma. 

Anledningen till att han är kritisk mot just benämningen personlig är för att han anser att människor 

blir påverkade av andra människor och att vi tolkar livet, men ingen gör det på egen hand. Wiedel 

nämner även att tolkningsprocessen sker i en gemensam process med människor i ens närhet, dock 

är det viktigt att människan har genuina inslag för att livsåskådningen ska fungera som ett verktyg i 

livsorienteringen. Det går att skapa en livsåskådning utan personliga inslag, däremot kommer 

människan då att sakna motivationskrafter till engagemang och handlingsberedskap (Wiedel, 1999). 

Kallenberg (1987) hävdar att alla människor har en unik och egen tolkning på livsåskådningar, 

däremot kan den vara densamma som någon annans om den personen har samma kultur som en 

själv. Med detta menar Kallenberg att människan har en individuell livsåskådning men att den i 

vissa fall kan delas med andra. Wiedel (1999) menar att livsåskådningen skapas i en gemenskap och 

att den inte är fullt individuell då vi hela tiden påverkas av andra människor.  

 

Det alla forskare nämnda ovan har gemensamt är att de anser att livsfrågorna ligger till grund för 

den personliga livsåskådningen. Det som även är gemensamt mellan Hartman, Wiedel och van der 

Kooij m.fl. är att de tydligt gör skillnad på personlig och religiös livsåskådning. Bråkenhielm 
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(2001) däremot nämner att alla livsåskådningar inte behöver vara religiösa, det behöver inte 

innefatta någon högre och helig makt. Han pratar generellt om livsåskådningar och väljer att inte 

separera personlig- och religiös livsåskådning. Precis som Bråkenhielm gör inte heller Kallenberg 

(1987) någon skillnad mellan personlig- och religiös livsåskådning i sin forskning, däremot skiljer 

han på religion och livsåskådning. Kallenberg (1987) nämner även att människan har ett behov av 

att tolka och förstå världen hen lever i. Varje människas tolkning är unik, samtidigt kan den vara 

gemensam med andra människor som har samma kultur. Sandmark (1998) menar att bara för att 

människor har olika livsåskådningar behöver det inte nödvändigtvis betyda att vi lever i olika 

världar. Att vi tycker olika behöver inte betyda att det inte finns någon sanning, bara att några av 

oss, eller kanske alla, har fel. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se alla människor funderar över livsfrågor och den livsfråga som elever 

i lågstadiet funderar mest på är ensamhet och övergivenhet. Hartmans (1986) forskning visar att 

livsfrågor även dyker upp i vardagsnära kontexter då resultatet i hans forskning visar att eleverna 

värdesätter kamratskap. Barn har ett stort intresse att diskutera livsfrågor och deras funderingar kan 

visa sig på olika sätt, exempelvis genom leken. Vi kan också se att livsfrågor har en stor betydelse 

för den personliga livsåskådningen, vilket påverkar människans handlande. Skolan är en plats där 

eleverna ska få möjlighet att utveckla sin personliga livsåskådning och livsfrågorna ligger som 

grund för denna utveckling (van der Kooij m.fl., 2013). Genom att visa på den stora variationen av 

forskarnas syn på begreppet påvisar vi dilemmat med att endast använda begreppet från ett 

perspektiv. Vi kan se hur frågorna vad och varför i den didaktiska triangeln präglar denna del av 

analysen då begreppen livsfrågor och livsåskådning synliggörs genom diskussion. Genom att 

diskutera de olika definitionerna av begreppen klargörs deras innebörd och samspel. Med vetskap 

om begreppens innebörd svarar vi till frågan vad. Anledningen till att vi understryker samspelet 

mellan begreppen är för att visa på vikten av varför det är viktigt att undervisa om livsfrågor och 

låta eleverna diskutera dessa frågor.  

Läraren och skolans roll 

Läraren och skolans roll är en central del av vår analys då vi utgår ifrån ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv. Kunskaperna om livsfrågor och livsåskådning blir ett verktyg för läraren att använda vid 

sin undervisning. Van der Kooij m.fl. (2013) menar att alla människor har sin egna personlig 

livsåskådning vilket leder till att både lärare, elever och vårdnadshavare tar med sig sin 

livsåskådning till skolan. Skolan formar elevernas livsåskådningar beroende på hur de hjälper 

eleverna att hantera sorg, konflikter eller andra problem. Van der Kooij m.fl. (2013) hävdar även att 
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livsfrågor skall vara en del av undervisningen på grund av att eleverna behöver kunskaper om hur 

livsfrågor behandlas i olika religioner. Eleverna ska också stimuleras till att utforska sina egna svar 

på livsfrågor och på så vis utveckla sin personliga livsåskådning. Genom reflektioner kring 

livsfrågor utvecklas elevernas förståelse för andra människor men också för sig själva (van der 

Kooij m.fl., 2013).  

Osäkerheten hos lärarna  

Analysens första del har visat att livsfrågor är ett betydelsefullt ämne för människor generellt och 

som vi kan se understryks livsfrågor i läroplaner och andra styrdokument som ett viktigt inslag för 

den personliga utvecklingen och identitetsskapandet. Trots denna betoning på hur viktigt detta ämne 

är medför det en osäkerhet hos lärare som undviker ämnet. Nedan presenterar vi hur dessa 

osäkerheter kan se ut och vad de grundas i.  

 

Hartman (1986) har genom lärarenkäter som genomfördes 1970 fått fram att lärare har en egen 

osäkerhet på området kring livsfrågor. I samband med livsfrågors införande i läroplanen skapades 

ett fortbildningsprogram i religionskunskap för lärarna. Dock omfattade fortbildningen i stort sett 

endast det traditionella stoffet i religionskunskapen och knappt någonting om livsfrågor. Detta 

bidrog till att lärarna fortfarande kände stor osäkerhet, ämnet fortsatte att vara en tung börda för 

lärarna vilket i sin tur ledde till att många lärare avstod från att undervisa om livsfrågor trots att det 

stod med i läroplanen. Hartman (1986) menar att många lärare använde livsfrågor som lockbete 

men att de därefter övergick till den traditionella undervisningen. Studierna visar att lärare tycker att 

det kan vara svårt att prata om livsfrågor, främst på grund av andra kollegor och vårdnadshavare 

men också för att ämnet ansågs vara för abstrakt.  

 

Pramling Samuelsson m.fl. (1995) har genomfört ett projekt som heter Att möta förskolebarns 

tankar och funderingar om livsfrågor. Projektets första syfte var att beskriva hur förskollärare 

uppfattar mötet med barns livsfrågor. Det andra syftet kommer vi att presentera senare i analysen 

under rubriken Att möta svårigheterna. Genom Pramling Samuelsson m.fl. (1995) intervjuer med 

blivande förskollärare kunde de se att studenternas erfarenheter kring livsfrågor var begränsade, de 

hade inte tidigare reflekterat över frågorna och hade inte upplevt att barnen hade ställt några 

livsfrågor. Forskarnas intryck av studenterna var att de kände sig osäkra på området. Studenterna 

ansåg att livsfrågor skapade mer svårigheter och hinder i undervisningen än möjligheter (Pramling 

Samuelsson m.fl., 1995).  
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Anledningarna till att studenterna i Pramling Samuelssons m.fl. (1995) intervjuer kände osäkerhet 

kring livsfrågor var främst deras oförmåga att konkretisera samt att ta hänsyn till alla elevers olika 

förutsättningar. Studenterna ansåg även att barnen lätt hamnade i konflikt mellan olika sätt att se på 

livsfrågor. Många studenter ansåg att ämnet var svårt vilket berodde på att de själva kände en 

osäkerhet. Osäkerheten grundades i att de inte visste hur de skulle svara på livsfrågorna eftersom 

det inte finns några rätta svar. Studenterna kände sig även osäkra på om barnen var tillräckligt 

mogna för att reflektera över livsfrågor (Pramling Samuelsson m.fl., 1995). Frågan är om synen på 

livsfrågor i undervisningen är densamma idag hos lärare? För att undersöka detta presenterar vi 

nyare forskning nedan.  

 

Falkevall (2010) har gjort en liknande forskning som Hartman (1986) och Pramling Samuelsson 

m.fl. (1995) och intervjuat religionslärare om deras inställning till livsfrågor i undervisningen. Vi 

får ha i åtanke att intervjupersonerna är religionslärare och de beskriver hur man kan använda 

livsfrågor i religionsundervisningen istället för att beskriva undervisningen kring livsfrågor 

generellt. I Falkevalls (2010) studie ansåg lärarna att det är en svårighet för dem, som person och 

inte som lärare, att förbereda sig för livsfrågor. Lärarna menar att du som person måste ha bearbetat 

dina egna livsfrågor för att kunna undervisa om dem (Falkevall, 2010). Detta nämner även Pramling 

Samuelsson m.fl. (1995), de menar att det är viktigt att lärarna ska reflektera och fundera över sina 

egna livsfrågor, detta skapar en djupare förståelse för ämnet. I deras studie med studenterna blev de 

mer medvetna om livsfrågor genom att diskutera dem med sina klasskamrater och på så vis blir det 

lättare att sedan diskutera livsfrågor med barnen.  

 

Linda Jonsson (2016) menar att lärare kan bli osäkra på läraruppdraget och tvivla på om de ska 

undervisa om livsfrågor som ett enskilt ämne eller om de ska koppla livsfrågorna till 

religionskunskapen. Denna osäkerhet inom ämnet leder till en didaktisk osäkerhet hos lärarna. Detta 

är en av anledningarna till att undervisningen i livsfrågor blir bortprioriterat i undervisningen, att 

begreppet är otydligt för många lärare. En annan anledning till att livsfrågor blir bortprioriterat 

enligt Jonsson (2016) är att tiden inte räcker till, utan får bara plats i undervisningen om eleverna tar 

upp någon fråga, vilket Jonsson kallar för “när-det-kommer-upp-pedagogik”. Lärare känner sig 

stressade över att hinna med att undervisa om så mycket som möjligt under den begränsade tiden. 

Detta leder till att elevernas funderingar och frågor inte lyfts fram i undervisningen (Jonsson, 2016).  

 

I Falkevalls (2010) intervjuer hävdar en del lärare att livsfrågor är ett bra verktyg för att göra 

jämförelser mellan olika religioner. Däremot menar andra intervjupersoner att risken med att 

jämföra är att undervisningen blir etnocentriskt. Med etnocentriskt menas att människan ser sin 
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kultur som den rätta och centrala och passar in i sin personliga mall. Människan blir nedvärderande 

mot det som är främmande. Alla intervjupersoner anser inte att alla religioner svarar på samma 

livsfrågor, att livsfrågorna inte är något som är gemensamt för alla utan att de kan variera 

(Falkevall, 2010).  

 

Lärarna måste vid undervisningen om livsfrågor gå från den traditionella undervisningen där 

eleverna förväntas ge ett visst svar, till ett oförutsägbart svar vilket blir en utmaning. Wiedel (1999) 

menar att vid en traditionell undervisning kan läraren styra svaren med hjälp av formuleringen av 

frågan. Detta skapar dock en manipulativ hållning hos läraren, då de tänkta svaren förväntas. Det är 

en didaktisk svårighet för läraren att formulera sina frågor, att gå från de styrande frågorna till de 

generella där läraren inte påverkar elevernas svar. Linda Jonsson (2016) menar att som lärare är du 

van att ha kontroll och sitta på de rätta svaren. När livsfrågor diskuteras förändras lärarrollen, 

läraren har inte längre kontrollen. 

 

Värdegrunden i läroplanen understryker att skolan ska främja förståelsen för andra människor samt 

utveckla elevernas förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar (Skolverket, 

2011). Som nämnt tidigare kan arbetet med livsfrågor leda till ökad förståelse för andra människors 

tankar och idéer (van der Kooij m.fl. 2013). Vår tolkning är därför att värdegrundsarbetet är kopplat 

till livsfrågor. Samtlig undervisning i skolan ska grundas i skolans värdegrund, vi ser det därför 

nödvändigt att understryka värdegrundens roll och hur lärarna arbetar med värdegrunden.  

 

Genom att ta del av Skolverkets (2000) attitydundersökningar om värdegrundsarbetet ser vi den 

osäkerhet som visar sig i arbetet med livsfrågor, även i arbetet med värdegrunden. 

Undersökningarna visar att nästan hälften av lärarna som deltog inte känner sig säkra på sina egna 

kunskaper om det elevsociala arbetet. Undersökningen visar även att endast var fjärde lärare känner 

att de har tillräckliga kunskaper om hur olika kulturer kan integreras i skolan och klassrummet. 

Skolverket menar att behovet av att kompetensutveckla är stort då arbetet med värdegrunden kräver 

pedagogisk kompetens om hur värdegrunden kan användas i praktiken. Detta grundar de i 

undersökningarna där lärarna själva uttryckt att de saknar stöd från skolledningen, vilket leder till 

osäkerhet och ovana kring hur de ska arbeta med värdegrunden, exempelvis vilka strategier de ska 

använda (Skolverket, 2000). Trots att undersökningarna påvisar dessa svårigheter och att lärarna 

menar att skolledningens stöd brister anser lärarna att de vill arbeta med värdegrundsfrågorna då de 

tycker att de är viktiga (Skolverket, 2000).  
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Sammanfattningsvis kan vi se att osäkerheten hos lärarna som grundas i arbetet med livsfrågor inte 

bara tas upp genom ett forskningsperspektiv. Osäkerheten syns även tydligt i Skolverkets 

undersökningar kring arbetet med värdegrunden vilket skapar svårigheter i undervisningen för 

läraren. Vi vill understryka att osäkerheten blir tydlig från flera håll och att Skolverket som 

myndighet också har uppmärksammat problemet.  

Att möta det okända 

Nedan analyserar vi de didaktiska möjligheterna med livsfrågor i undervisningen från ett 

forskningsperspektiv. Falkevalls (2010) forskning, baserat på intervjuer med religionslärare, visar 

att den generella bilden kring möjligheter med livsfrågor är att många lärare ser livsfrågor som 

mötespunkten mellan elevernas erfarenhet och ämnets stoff.  

 

En del av intervjupersonerna i Falkevalls (2010) studie menar att livsfrågor är något man utgår ifrån 

eller knyter an till för att få förståelse kring området. Exempel på didaktiska möjligheter som tas 

upp i denna studie är att läraren bland annat kan öka motivationen med livsfrågor som verktyg 

genom att prata om t.ex. Jesus och bibliska texter eftersom det framgår i Falkevalls intervjuer att 

vissa lärare menar att livsfrågorna är gemensamma och att ämnet blir mer konkret för eleverna. En 

del av intervjupersonerna menar att livsfrågor därför kan användas vid uppstart av ett område i 

religionskunskapen (Falkevall, 2010). I studien framgår även att det är viktigt att livsfrågorna är 

aktuella för eleverna, dvs. elevnära. Dock får inte valet av livsfrågor peka ut någon av eleverna i 

klassen. Livsfrågorna ska inte identifieras med någon elev istället kan arbetet med livsfrågor göras 

genom exempelvis berättelser på ett diskret sätt. Läraren måste ta hänsyn till elevernas tidigare 

erfarenheter. Vissa elever kommer från hemmiljöer där de inte har diskuterat livsfrågor tidigare. 

Falkevall (2010) menar att som lärare måste du visa hänsyn till att elever har olika erfarenheter när 

de kommer till skolan. 

 

Pramling Samuelsson m.fl. (1995) beskriver i sin rapport om forskning som gjorts kring barns 

existentiella livsvärld i Sverige och att den främst fokuserat på att beskriva och även kartlägga vad 

barn funderar på. Pramling Samuelsson m.fl. (1995) har som fokus i deras egen forskning att 

avgränsa sig till blivande förskollärares inställning till livsfrågor och hur läraren kan arbeta med 

livsfrågor i en pedagogisk verksamhet. I Pramling Samuelssons m.fl. (1995) projekt vilket vi 

analyserade ovan under rubriken Osäkerheten hos lärarna, hade de ytterligare ett syfte. Det syftet 

var att pröva en fenomenografisk inspirerad didaktik för att utveckla de studerandes syn. Med 

fenomenografisk inspirerad didaktik menas att utveckla barns förståelse för sin omvärld. De har 
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både använt fenomenografisk inspirerad didaktik hos studenterna men de har också gett studenterna 

en modell som de kan använda själva i praktiken. Projektet byggde på samtal tillsammans med 

studenterna för att lyfta fram deras egna tankar och reflektioner och de fick öva på att ta ställning 

och motivera för ens ställningstagande. Studenterna har haft föreläsningar, skrivit dagbok, 

observerat barn och vuxna i förskolan, medverkat på seminarier m.m.  

 

Pramling Samuelsson m.fl. (1995) har tagit fram tre didaktiska perspektiv på undervisningen om 

livsfrågor. De olika kategorierna de tog fram var, den vuxne i fokus vilket innebär att barnet är ett 

objekt som ska ta emot kunskaper och den vuxne är förmedlaren. Utgångspunkten i arbetet med 

livsfrågor ligger utanför barnet. Den andra kategorin är fokus på barnet. Denna kategori utgår från 

barnets frågor, den vuxna har rollen att förklara, reda ut eller hjälpa barnet att bearbeta sina tankar. 

Den sista kategorin är ett möte, denna kategori karaktäriseras av att den vuxna har ett gemensamt 

möte tillsammans med barnet. Här har läraren ingen förklarande roll och rätt svar på frågorna är inte 

centralt. Kategorin utgår från kommunikation, den vuxna hjälper barnet att utvecklas och får en 

förståelse för livsfrågorna samt bekräftar barnet. Pramling Samuelsson m.fl. (1995) vill understryka 

att det finns fler didaktiska perspektiv läraren kan arbeta med livsfrågor men att dessa är de 

övergripande kategorierna.   

 

Som tidigare nämnt delade Pramling Samuelsson m.fl. (1995) in studenterna i två grupper som de 

kallar för X och Y. I början av projektet visade det sig att många studenter hade behov av att utgå 

från sig själva, dvs. den vuxne i fokus. Vid den första intervjun kan vi se att cirka 60% av grupp X 

ville utgå från den vuxne i fokus och mindre än 10% svarade ett möte. Grupp Y hade liknande 

resultat med cirka 60% respektive mindre än 10% på det tredje kategorin. Dock kan vi se en 

skillnad mellan grupperna på andra intervjun. Den dominerande kategorin hos grupp X var vid den 

andra intervjun fokus på barn, med cirka 50% medans den dominerande kategorin hos grupp Y var 

ett möte med cirka 45%. 

 

Genom att ta del av Pramling Samuelssons m.fl. (1995) forskning och resultat kan vi se att 

studenterna har ändrat sitt förhållningssätt om hur de kan arbeta med livsfrågor med barn genom 

projektets gång. Studenterna beskriver att de inte känner någon rädsla över området och att de har 

fått mer förståelse över att du som förskollärare inte behöver kunna de rätta svaren. Studenterna 

menar också att de har blivit mer medvetna om att livsfrågor finns i alla människors vardag hela 

tiden. Deras oro att barnet kanske inte är tillräckligt moget för att fundera över dessa frågor har gått 

till att det är en nödvändighet för barn att få reflektera och diskutera kring livsfrågor. Detta har lett 

till att kategorin den vuxne i fokus har minskat eftersom studenterna har insett att deras 
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ställningstagande inte är det som behöver vara i fokus. De menar att barnens tankar är viktigare, att 

läraren möter barnen och hjälper barnen att utveckla deras tankar genom att ställa frågor. Pramling 

Samuelsson m.fl. (1995) menar att barn har frågor om livet precis som vuxna människor har. De ser 

livsfrågorna som ett uttryck för både barn och vuxna, att förstå sin omvärld, livsfrågor har en 

kognitiv dimension och även en lärande-aspekt. När en vuxen talar med barn om livsfrågor lär sig 

inte endast barnet av den vuxna, utan det sker ett samspel av kunskaper mellan barnet och den 

vuxna.  

 

Wiedel (1999) och Hartman (1992) menar att läraren behöver avstå från sina egna tolkningar vid 

undervisningen och vara neutral i sin undervisning. Däremot menar Sandmark (1998) att även om 

lärare fokuserar på att lära ut kan de inte undvika att förmedla en viss del av deras egen världsbild 

till eleverna. Sandmark (1998) understryker lärarens påverkan på eleven, alla som lever i samma 

närmiljö påverkar varandras tankar och idéer på ett eller annat sätt, oavsett om det är en medveten 

handling eller inte. Detta blir svårt om man utgår från Wiedels (1999) perspektiv, där han menar att 

du som lärare ska vara neutral i dina tolkningar medan Sandmark menar att det inte är möjligt. 

Sandmark (1998) anser att undervisningen inte bara handlar om kunskap utan att det även förmedlar 

hur det är att vara en människa. Läraren ska utgå från elevernas kultur och inte påverka dem 

därifrån. Wiedel (1999) understryker istället att läraren ska utgå från de styrda frågorna till de 

generella. Det som kännetecknar de generella frågorna är just att personen får finna och uttrycka 

sina frågor. Läraren behöver även ha en trygghet, både till frågorna och till eleverna men också en 

öppenhet till elevernas tankar och idéer. Denna trygghet till livsfrågor menar Pramling Samuelsson 

m.fl. (1995) skapas genom att lärarna själva får diskutera och reflektera över sina egna livsfrågor.  

 

Barn tänker ofta konkret och Hartmans (1992) svar på hur man konkretiserar ett abstrakt område 

som lärare är att utgå från elevernas egna erfarenheter och deras intressen. Deras livsfrågor speglar 

ofta deras reflektioner över egna upplevelser. Genom att eleverna får ställa frågor utvecklar de sin 

personliga livsåskådning. Hartman (1992) menar att lärare behöver god kompetens av begreppet 

livsfrågor för att kunna använda begreppet i sin undervisning. För att få denna kompetens behövs en 

ämnesteoretisk genomlysning av begreppet men även ämnesmetodik och pedagogisk förankring. 

Dessa kompetenser kräver en god lärarutbildning där läraren behöver utgå från den didaktiska 

triangeln, dvs. vad, hur och varför (Hartman, 1992).  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att lärare är osäkra på grund av flertal olika anledningar, dels på 

grund av lärarnas kunskapsbrist, att ämnet är abstrakt och oförutsägbart men även för att lärare är 

oroliga över vad kollegor och vårdnadshavare har att säga om arbetet. Värdegrunden ska genomsyra 
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samtlig undervisning, vi visar därför på livsfrågornas roll i värdegrunden. Värdegrunden präglas av 

att skapa förståelse för andra människors tankar och idéer. Ovanstående tematik grundas i frågorna 

hur och varför. Denna del av analysen beskriver både svårigheterna och möjligheterna med 

livsfrågor i undervisningen. Möjligheterna som vi tagit upp i analysen svarar på frågan hur, då vi 

belyser det didaktiska perspektivet med livsfrågor. Detta gör vi genom att analysera studier som 

visar hur lärare kan arbeta med livsfrågor i undervisningen för att förankra livsfrågor i pedagogiken. 

I denna tematik återkommer även frågan varför. Detta gör vi för att betona livsfrågornas roll i 

undervisningen och hur det skapar möjligheter för det fortsatta lärandet.  
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Diskussion 
Nedan har vi valt att sammanfatta våra resultat i relation till våra frågeställningar och syfte. 

Fortsättningsvis diskuterar vi resultatet i ett större sammanhang, dvs. hur det ser ut utifrån en 

samhällskontext och avslutningsvis visar vi på hur den fortsatta forskningen kan se ut kring ämnet 

livsfrågor.  

 

Analysen visar att elever har ett stort intresse och behov av att diskutera livsfrågor. Livsfrågor har 

en positiv effekt på eleverna och det visar sig att elevernas möjligheter till att få fundera och 

diskutera kring dessa frågor har en central roll i deras utveckling. Både personligt men också för 

deras livsåskådnings utveckling (Pramling Samuelsson m.fl., 1995). Livsfrågorna ses som grunden 

för den personliga livsåskådningen som i sin tur leder till hur människan handlar i olika situationer 

(Hartman, 1986). Livsåskådningen har även en stor betydelse när människans livssituation 

förändras och kan då användas som ett verktyg (Kallenberg, 1987). I läroplanerna genom tiderna, 

från 1969 till 2011, har livsfrågor varit en del av det centrala innehållet. Dock har lärarna trots detta 

känt osäkerhet kring ämnet. Andra faktorer som påverkar dessa otrygga känslor hos lärarna är att 

begreppet livsfrågor är begrepp som upplevs diffust för lärarna, det skapar tvivelaktigheter om hur 

de ska undervisa om livsfrågor (Jonsson, 2016).  

 

Det finns vissa pedagogiska verktyg läraren kan använda sig av vid undervisning om livsfrågor, 

däremot dominerar forskningen kring att det är svårt att undervisa om det. Falkevalls (2010) studier 

visar att lärare menar att livsfrågor kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att bygga en bro 

mellan stoffet och eleven. Genom att använda livsfrågor som en utgångspunkt i 

religionsundervisningen bidrar det till att eleverna får en större förståelse för stoffet. Pramling 

Samuelsson m.fl. (1995) har i sin rapport kommit fram till att det är viktigt att som pedagog att vara 

aktiv i sin roll. Läraren ska ställa frågor som hjälper eleven att utveckla sina tankar utan att ta en 

förklarande roll och ska ingå i ett möte tillsammans med eleverna. Genom det kan läraren lyfta upp 

elevernas tankar och funderingar.  

 

Genom analysen har vi strävat mot att klargöra begreppet livsfrågor, dess betydelse samt hur lärare 

kan använda det i ett undervisningssyfte. Anledningen till att vi valde att klargöra begreppets 

betydelse var för att samtlig forskning eftersträvar att definiera begreppet vilket visar att behovet av 

att tydliggöra innebörden av begreppet livsfrågor är stort.  
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Vi tolkar det som att osäkerheten hos lärarna uppmärksammas i forskningen på grund av livsfrågors 

frånvaro i undervisningen. Jonsson (2016) menar att lärare är osäkra på om livsfrågor ska vara som 

ett enskilt ämne eller om det ska vara kopplat till religion. Att lärarna inte kan avgöra om ämnet är 

ett enskilt ämne eller om det ska kopplas till religion tolkar vi som en brist i lärarprofessionen. 

Genom att undersöka och analysera vad livsfrågor är kan vi se att livsfrågor är något som inte alltid 

behöver kopplas till religion, då livsfrågor är ett paraplybegrepp. Livsfrågor kan rymma många av 

de värden och värderingar som skolans demokratifostran inbegriper. Genom kunskap och öppen 

diskussion ska skolan bemöta och motverka främlingsfientlighet och annan diskriminering. 

Livsfrågor ses som ett verktyg för att motverka fördomar, då undervisningen om livsfrågor ska 

skapa förståelse för sitt eget och andras sätt att tänka och leva (Skolverket, 2011). Skolan är en plats 

där elevernas olika kulturer och tankar möts. Genom att aktivt arbeta med att skapa förståelse för 

andra individers tankar och värderingar kan vi skapa ett accepterande klassrum utan fördomar.  

 

Genom samtliga studier nämnda i analysen kan vi se att eleverna funderar över livsfrågor, stora som 

små. Detta syns även i de studier som inte baseras på en didaktisk grund då de visar att människor 

generellt funderar över livsfrågor oavsett ålder. De livsfrågor som elever på lågstadiet funderar mest 

på enligt Hartmans (1986) forskning var ensamhet och övergivenhet vilket vi tolkar som ett område 

som kan kopplas till kamratskap och relationer vilket i sin tur nämns i det centrala innehållet i 

läroplanen (Skolverket, 2011). Det är viktigt att läraren bemöter och lyfter dessa tankar och 

funderingar som eleverna har för att skapa en meningsfull och pedagogisk undervisning. 

Livsfrågorna kan diskuteras för att eleverna ska få möjlighet att skapa sin personliga livsåskådning, 

sin identitet samt förståelsen för andra människor (van der Kooij m.fl., 2013).  

 

Det forskningen fokuserar främst på är begreppsutredning samt lärares rädsla för livsfrågor. Kan det 

vara så att lärare och lärarstudenter inte uppmärksammas på begreppet livsfrågor och dess betydelse 

på elevernas utveckling? Vi menar att denna rädsla kan mötas med kunskap.  

 

Som Pramling Samuelsson m.fl. (1995) studie visar får lärarstudenterna en ökad förståelse för 

ämnet livsfrågor både genom teoretisk och praktisk undervisning. Detta bidrog till att studenterna 

kunde se barns livsfrågor i vardagen då de blev mer uppmärksamma på barnens tankar. Detta tolkar 

vi som en bra utgångspunkt till fortsatt forskning, då det gav resultat. Lärarstudenterna fick möta sin 

rädsla med kunskap. Vi ser ett vinnande koncept i att belysa livsfrågor som begrepp och dess 

påverkan på eleverna, detta bör göras både i lärarutbildningen men också hos verksamma lärare.  
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En framtida forskning kan därför se ut på det viset att undersöka lärarstudenters samt lärares 

attityder gentemot livsfrågor i F-3. Detta kan göras genom intervjuer för att få en nutida inblick i 

deras tankar och uppfattningar både om begreppets innebörd men också dess vikt för elevernas 

utveckling.  

 
Underskatta inte barnen. Förväxla inte barnens förmåga att uppleva, känna och reflektera med deras förmågan 

att uttrycka och formulera sina upplevelser, känslor och reflektioner. Barns faktasamlande har ett mål. De 

försöker begripa världen. Många skulle också vilja förändra världen, och de förändras och utvecklas själva hela 

tiden. Betrakta inte barnens mognadsnivå som ett bristtillstånd utan som en tillgång och en möjlighet till liv 

och utveckling (Hartman, 1992, s.59–60).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Referenslista 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Bråkenhielm, C. (2001). Livsåskådningsforskning -Vad är det? I Världsbild och mening: en 

empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige. Nora: Nya Doxa. 

David, M. & Sutton, C.D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Falkevall, B. (2010). Livsfrågor och religionskunskap [Elektronisk resurs] : en belysning av ett 

centralt begrepp i svensk religionsdidaktik. Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt 

arbete, Stockholms universitet. Tillgänglig på internet: http://du.diva-

portal.org/smash/get/diva2:972508/FULLTEXT01.pdf Hämtad 2017-02-07 

 

Hartman, S.G. (1992). Barns livsfrågor som pedagogisk arena: fyra perspektiv på barn och 

livsfrågor. Linköping: Univ., Institutionen för pedagogik och psykologi. 

Hartman, S.G. (1986). Barns tankar om livet. Stockholm: Natur och kultur. 

Hartman, S.G. & Torstenson-Ed, T. (2007). Barns tankar om livet. (2., [rev.] utg.) Stockholm: 

Natur och kultur. 

Jonsson, L. (2016). Mellan tradition och förnyelse [Elektronisk resurs]: Utmaningar i 

religionsläraruppdraget. Diss. Mälardalens högskola, 2016. Västerås. Tillgänglig på internet: 

http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1033199/FULLTEXT01.pdf Hämtad 2017-02-10 

Kallenberg, K. (1987). Livsåskådning i kris: en empirisk studie = View-life in a crisis: an empirical 

study. Diss. Uppsala: Univ. Lund.  

Lendahls, B. (1990). Lära om livet: handbok för lärare om etik och livsfrågor. (1. uppl.) 

Stockholm: Utbildningsförl. 

Lindström, G. & Pennlert, L. (2012). Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik. 

(5. uppl.) Umeå: Fundo. 

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:972508/FULLTEXT01.pdf
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:972508/FULLTEXT01.pdf
http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1033199/FULLTEXT01.pdf


31 
 

Linköpings universitet. (2017). Unisearch. Tillgänglig på internet: 

https://www.bibl.liu.se/soka/unisearch?l=sv Hämtad 2017-02-28 

Löfstedt, M. (red.) (2011). Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Pramling Samuelsson, I. (red.) (1995). Förskolebarn och livsfrågor: [ett didaktiskt försök med 

blivande förskollärare]. Mölndal: Institutionen för metodik i lärarutbildningen, Göteborgs univ. 

Sandmark, S (1998). Is world view neutral education possible and desirable? A Christian response 

to liberal arguments 

 

SFS 2010:10. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Sverige. Skolverket (2000). Med demokrati som uppdrag: en temabild om värdegrunden. 

Stockholm: Statens skolverk. 

Sverige. Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Sverige. Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan. Allmän del: mål och riktlinjer, 

kursplaner, timplaner. Stockholm: Liber Läromedel/Utbildningsförl. 

Sverige. Skolöverstyrelsen. (1969–1978). Läroplan för grundskolan: Lgr 69. Stockholm: 

Utbildningsförl. 

Sverige. Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de 

frivilliga skolformerna: Lpo 94: Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdep. 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets 

rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige. Tillgänglig på internet: 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full Hämtad 2017-03-09 

van der Kooij, J.C., de Ruyter, D.J., & Miedema, S. (2013)."Worldview": The Meaning of the 

Concept and the Impact on Religious Education. Religious Education, 108(2), 210-228. 

Akkaocaoglu, N., & Celepoglu, A. (2013). Views of Primary School Teachers on Philosophy Books 

Prepared for Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116(2014), 2498–2503. 

https://www.bibl.liu.se/soka/unisearch?l=sv
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full


32 
 

Wiedel, B. (1999). Personlig livstolkning och religiös tradition: om det personligas plats i 

religionspedagogiken. Stockholm: Verbum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Vad är meningen med livet?
	Syfte och frågeställningar
	Livsfrågor och styrdokument
	Insamlingsmetod och materialurval
	Databaser
	ERIC
	Libris
	SwePub
	UniSearch

	Manuell sökning
	Fysiskt sökande på bibliotek
	Sökning i befintlig litteratur

	Insamlat vetenskapligt material
	Analysmetod

	Analys
	Livsfrågornas betydelse för eleven
	Lågstadieelevers livsfrågor
	Livsfrågor och livsåskådning

	Läraren och skolans roll
	Osäkerheten hos lärarna
	Att möta det okända


	Diskussion
	Referenslista

