
 

 

 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Lärares tankar om begreppet livsfrågor 
- i förhållande till definition, undervisning samt bedömning 

Maria Fredrikson & Erika Lindbärg 

 

Examensarbete 15 hp 

Grundnivå  

Höstterminen 2013 

Handledare: Lars-Olof Valve 

Examinator: Mats Lindahl 

Institutionen för 

utbildningsvetenskap 



 

 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel: Lärares tankar om begreppet livsfrågor – i förhållande till definition, 
undervisning samt bedömning 

Författare: Maria Fredrikson & Erika Lindbärg 

Handledare: Lars-Olof Valve 

ABSTRAKT 
Detta arbete är en kvalitativ intervjustudie som undersöker lärares tankar kring 

begreppet livsfrågor. Totalt tio stycken lärare från låg- och mellanstadiet har intervjuats 

och har därigenom bidragit med sina erfarenheter inom området. Enligt tidigare 

forskning kan livsfrågor uppfattas som något diffust. Syftet var därför att reda ut 

begreppets komplexitet genom att ta del av lärares definition samt deras tankar kring 

undervisning och bedömning i relation till livsfrågebegreppet. De resultat som framkom 

genom analys av intervjusvaren stärker uppfattningen om att det är svårt att entydigt 

definiera vad livsfrågor är för något. Framförallt bedömning av elevernas förmåga att 

samtala och resonera om livsfrågor betonades i intervjuerna vara komplicerat. Det gick 

att urskilja ett tydligt mönster mellan respondenternas definition och vad de berör i sin 

undervisning. Detta arbete är ett bidrag till att stärka förståelsen av begreppet livsfrågor 

samt visa hur det kan behandlas i undervisningen för att ligga till grund för en rättvis 

bedömning av elevernas förmågor inom området.  
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1 INTRODUKTION 
Under vår utbildning har vi läst religionskunskap som en del av vår specialisering. I 

kurslitteraturen ingick Roland Hallgrens (2003) studie om spekulerande 

grundskolebarn. Han hade med hjälp av sina lärarstudenter undersökt vilka livsfrågor 

som elever i låg- och mellanstadiet funderade på. Detta inspirerade oss och väckte 

vårt intresse för att ta reda på hur lärare definierar begreppet livsfrågor samt hur 

deras planering och genomförande av undervisningen inom området ser ut. 

Dessutom ville vi ta reda på hur lärare resonerar kring bedömning av elevernas 

förmåga att samtala och resonera kring livsfrågor.    

I den nuvarande läroplanen, Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011), förekommer begreppet livsfrågor på flera ställen, bland annat i 

syftet till religionskunskapsämnet samt i det centrala innehållet och i 

kunskapskraven. Dessutom kan det i läroplanen påträffas under ämnena svenska och 

modersmål. Vi har dock valt att endast fokusera på livsfrågebegreppet i 

religionskunskapsämnet.  

För att få en bild av begreppet i läroplanen har vi tagit del av Hartmans (2009) 

studier av läroplansutvecklingen från 1962 till 1994. Det verkar redan från början ha 

varit komplext och omdiskuterat, vilket bevisas av att formuleringarna har varierat 

något. I Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994) fanns inte 

begreppet med för att nu, i vår aktuella läroplan, åter ha tagits i bruk (a.a.). 

Styrdokumentens variationer har fått oss att inse problematiken som begreppet 

livsfrågor kan innebära. Detta bidrog till att vi ville ta del av erfarna lärares tankar 

kring vad livsfrågor är och hur de på ett bra sätt kan ingå i undervisningen. I Lgr 11 

(Skolverket, 2011) står det att elevernas förmåga att reflektera och föra 

enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om livsfrågor är något som ska bedömas 

(a.a.). För att kunna göra en rättvis och välgrundad bedömning av elevernas 

förmågor krävs att läraren känner sig säker på vad livsfrågor innebär. Därför är det 

väsentligt att öka förståelsen av det komplexa livsfrågebegreppet för att känna 

trygghet i lärarrollen. Att livsfrågor är ett diffust område styrks av en studie kring 

lärarstudenters utbildning om förskolebarns livsfrågor gjord av Pramling 

Samuelsson, Johansson, Davidsson och Fors (2000) där det framkom att många av 

studenterna ansåg att begreppet är svårtolkat.  

Grønlien Zetterqvist (2009) nämner att hur ett barns livsfrågor bemöts har stor 

betydelse för barnets fortsatta uttryck av tankar. Det är något som bör tas i beaktande 

då denna typ av frågor kan uppkomma när som helst och ofta i oväntade situationer. 

Det gäller som lärare att ta vara på tillfällena och låta eleverna reflektera och 

resonera kring sina frågor inför livet. I läroplanen framgår tydligt att undervisningen 

ska utgå från elevnära livsfrågor vilket innebär att undervisningen måste utformas 

med eleven i centrum. Därför är det av stor vikt att läraren är medveten om vad som 

är viktigt för eleverna och skapar ett öppet och tillåtande klimat i klassrummet där 

eleverna vågar uttrycka sina tankar och livsfrågor.  
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2 BAKGRUND 
Bakgrundskapitlet inleds med en beskrivning av vilket teoretiskt perspektiv som 

studien relateras till. Därefter behandlas tidigare forskning med betydelse för arbetet. 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet genomsyrar denna studie. Perspektivet grundar sig i 

hur människor som individer och i grupp tillägnar sig kunskaper (Säljö, 2000). Det är 

både genom interaktiva och kommunikativa sammanhang som kunskapsutbyte och 

utveckling kan ske. I sociala samspel med andra kan människan dra nytta av andras 

uppfattningar och tankar för att skapa sin egen bild av världen. Detta kan kopplas till 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen som ligger till grund för det 

sociokulturella perspektivet (a.a.). Enligt Säljö (2012) förklaras den proximala 

utvecklingszonen som skillnaden mellan det som individen kan utföra själv och 

tillsammans med en mer kompetent lärare eller kamrat. Det är alltså en fördel för 

elevernas kunskapsutveckling att få ta del av varandras och lärarens kompetens 

(a.a.). Människors sätt att handskas med livsfrågor skiljer sig åt (Hartman & 

Pettersson, 1980). Det är individens kognitiva mognad som kan leda till olika 

reflektionsnivåer och förhållningssätt vad gäller livsfrågor. I likhet med Vygotskijs 

teori om den proximala utvecklingszonen lyfter författarna fram betydelsen av 

reflektion tillsammans med andra. Det är en central komponent i alla 

livsfrågeyttringar att samtala och resonera tillsammans om elevnära frågor. Det är i 

samtalet och de gemensamma reflektionerna som livsfrågor uppkommer och 

utvecklas. Alltså uppkommer inte livsfrågor av sig självt utan i en social kontext 

tillsammans med andra (a.a.). Av den anledningen har det sociokulturella 

perspektivet valts som teoretiskt grund för detta arbete. 

2.2 Definition av begreppet livsfrågor 

Grønlien Zetterqvist (2009) menar att det inte existerar någon tydlig definition av 

begreppet livsfrågor. Hartman och Pettersson (1980) är två forskare inom 

livsfrågområdet och även de problematiserar begreppet och menar att det inte är 

tydligt avgränsat.  

Livsfrågor kan vara besvarbara eller obesvarbara (Hartman & Pettersson, 1980). Med 

besvarbara frågor avses de livsfrågor som kan besvaras utifrån vetenskaplig kunskap, 

till exempel hur en människa blir till. Obesvarbara frågor är, som namnet antyder, 

frågor där det inte finns något givet svar som till exempel om Gud eller någon annan 

högre makt existerar. I vanliga fall är livsfrågor varken det ena eller det andra utan 

består av flera dimensioner (a.a.). Grønlien Zetterqvist (2009) poängterar att en 

utmärkande egenskap för livsfrågor är att de är personliga och avgörande för det 

egna livet. De uppkommer ofta från en känsla av genuin oro och kräver därför 

engagemang från omgivningen. Det är därför angeläget att ta elevernas livsfrågor på 

största allvar när de uppkommer. Hur uppkomsten av tankar tas emot och bekräftas 

kan bli avgörande för elevernas framtida levnadssätt alternativt begränsa deras 

uttryck av tankar. Det är viktigt att försöka ”möta frågan inom samma allvarsrymd 

som barnet är i när hon eller han ställer frågan” (Grønlien Zetterqvist, 2009, s. 109). 

Det är även av betydelse att ha kunskap om att dessa frågor inte uppkommer då och 

då utan är något som ständigt finns med i elevernas vardag (Pramling Samuelsson, 

Johansson, Davidsson & Fors, 2000). 
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2.2.1 Begreppets komplexitet 
Hartman (2009) har belyst livsfrågebegreppet i de olika läroplanerna från 

folkskolereformen 1962 fram till 1994 års läroplan. Han bevisar begreppets 

komplexitet genom att beskriva hur dess innebörd och definition har förändrats 

genom åren. Livsfrågor förekom inte i läroplanen förrän i Lgr 69 (Läroplan för 

grundskolan 1969) då undervisningen gick från att vara stoffcentrerad till att bli mer 

elevcentrerad. Detta gällde dock endast i högstadiet där det tydligt framgick i 

läroplanen att ämnets innehåll skulle utgå från eleverna och deras livsfrågor. I Lgr 80 

(Läroplan för grundskolan 1980) kom uppsvinget för livsfrågebegreppets förekomst i 

läroplanen. Att eleven skulle stå i centrum var i denna läroplan ännu viktigare vilket 

kan bevisas av att religionskunskapsämnet bytte namn till ”Människans frågor inför 

livet och tillvaron; religionskunskap”. Elevernas livsfrågor skulle lyftas fram och 

diskuteras, något som många lärare upplevde som svårt att hantera. Detta kan ha 

legat till grund för att livsfrågebegreppet sedan försvann till 1994 års läroplan. Det 

ersattes då istället med flera olika formuleringar som tros- och livsåskådningsfrågor, 

frågor om livets mening samt frågor om personlig identitet. På grund av svårigheter 

att förstå begreppets innebörd krävs tolkning (a.a.). Selander (2010) förklarar detta 

som att läraren designar sin undervisning genom att göra en personlig tolkning av 

läroplanen som utgångspunkt för sin undervisning. Trots att livsfrågor ingått i 

läroplanen sedan 1969 menar Grønlien Zetterqvist (2009) att begreppets innebörd är 

svårtolkat. Vidare nämner författaren att mycket inom området överlappar varandra 

och att även det bidrar till komplexiteten. Som ytterligare ett bevis på att livsfrågor är 

ett komplext begrepp framkom i en studie av Pramling Samuelsson et. al. (2000) att 

lärarstudenter upplever begreppet som svårt. Många av studenterna framhöll att de 

inte vet hur livsfrågor ska tolkas eller hur det ska behandlas i undervisningen och i 

kontakten med eleverna.  

2.3 Undervisning 

Följande område som berör undervisningen om livsfrågor har delats upp i två olika 

delar som behandlar dels den planering som sker innan undervisningen, dels 

genomförandet av själva undervisningen. Även de faktorer som kan påverka 

planeringen och genomförandet tas upp.  

2.3.1 Planering 
Vid planering av undervisning är det betydelsefullt att läraren har insikt i var varje 

elev befinner sig i sin lärandeprocess, detta för att kunna lägga undervisningen på en 

lämplig nivå (Björklund Boistrup, 2011). Enligt Eriksson (1999) är det väsentligt för 

elevernas utveckling att de får anpassade utmaningar och bemöts på sin individuella 

nivå. I planeringen är det dessutom viktigt att lämna utrymme för förändringar av 

lektionens innehåll och metod. Dessa förändringar kan göras efterhand genom 

improvisationer av läraren (Hultman, 2011). 

2.3.1.1 Didaktik 
Didaktik handlar om hur elever lär sig och hur förutsättningar skapas för lärande 

(Selander, 2012). Inom didaktiken finns ett antal grundfrågor som lärare måste ta i 

beaktande vid sin lektionsplanering. De två viktigaste frågorna är vad ska läras? och 

hur ska det läras? Vad-frågan besvaras oftast utifrån läroplanen och då framförallt 

kursplanen för det aktuella ämnet. Dock kan den ändå i många fall vara svår för 

lärare att besvara. Hur-frågan handlar om hur innehållet ska kommuniceras till 
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eleverna på ett varierat sätt för att möta de olikheter och den mångfald som ofta finns 

i klassrummen. Till dessa inledande didaktiska frågor ges ytterligare en dimension 

genom den mer reflekterande frågan: varför ska det läras? Denna fråga handlar om 

hur läraren tolkar läroplanen genom sitt urval samt hur läraren motiverar varför 

ämnets fokus ligger där det gör. Didaktikens vad, hur och varför är frågor som har 

funnits ända sedan antiken. Under senare år har ytterligare didaktiska frågor 

tillkommit varav två är av intresse för denna studie. Den första av dessa är med vem 

ska man lära sig? Eftersom skolan idag ingår i ett sociokulturellt sammanhang är det 

av stor vikt att gruppsammansättningar och undervisningsformer anpassas efter hur 

lärande bäst kan ske. Skolan ska främja och uppmuntra till samarbete samt ge 

eleverna möjlighet att lära av och hjälpa varandra. Den andra didaktiska frågan som 

aktualiserats med anledning av dagens målinriktade skola är hur ska lärandet 

bedömas? Det har blivit allt viktigare att bedömningen av elevernas förmågor inte 

enbart görs i efterhand, genom betygsättning, utan att bedömning även ska utveckla 

och stödja elevernas lärandeprocess. Läraren måste bedöma var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt för att kunna ge dem lämpliga utmaningar för deras fortsatta 

kunskapsutveckling (a.a.). 

2.3.1.2 Ramfaktorer 
Enligt Pettersen (2008) finns det olika faktorer som kan påverka planeringen av 

undervisningen. Faktorerna, som Pettersen kallar för ramfaktorer, kan antingen 

hämma eller främja undervisningen och är någonting som lärare ständigt måste ta i 

beaktande. De fem vanligaste ramarna att förhålla sig till när det gäller undervisning 

är personramar, organisatoriska ramar, tidsramar, fysiska ramar samt ekonomiska 

ramar. Personramar syftar till kunskaper och egenskaper hos eleverna och med de 

organisatoriska ramarna menas storlek och sammansättning av gruppen. Tidsramarna 

har att göra med hur den disponibla undervisningstiden fördelas mellan olika ämnen. 

De fysiska ramarna har med miljön i skolan att göra, där ingår bland annat tillgång 

till lokaler och undervisningsmaterial. Den sista faktorn att förhålla sig till är den 

ekonomiska som innefattar hur ekonomiska medel fördelas. Den påverkar även de 

andra ramfaktorerna (a.a.). 

2.3.2 Genomförande 
En bra lärare kan ta vara på de oförberedda situationer som kan uppstå under en 

lektion och vara lyhörd för elevernas tankar för att sedan ändra undervisningens 

innehåll och arbetssätt i en riktning som passar dem (Hultman, 2011). Finns det en 

tydlig inledning och ett tydligt mål med undervisningen kan eleverna vara delaktiga i 

utvecklingen av innehållet som sker under lektionen (a.a.). Lärare måste våga göra, 

vad Hultman (2001) kallar för, intelligenta improvisationer under sina lektioner. 

Detta innebär att läraren har en grundtanke och en ytlig plan med lektionen men kan 

därefter improvisera utifrån elevernas reaktioner och idéer (a.a.). Ändras 

undervisningens innehåll under lektionens gång kan vad-frågan, som besvarats i 

planeringen, få ett annat svar i genomförandet (Selander, 2012). De andra didaktiska 

frågorna som läraren har att förhålla sig till kan också få nya svar beroende på hur 

undervisningens genomförande förändras i relation till planeringen. Hultman (2001) 

menar att det oftast kan vara bättre att ha en planering som är öppen för förändringar 

än att ha en bestämd plan att konsekvent hålla sig till. Att frångå sin planering och 

improvisera under lektionen kommer med arbetslivserfarenhet och är något som 

lärare lär sig att bli bättre på med åren (a.a.). 
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2.3.2.1 Elevinflytande 
Oscarsson och Svingby (2005) har, genom den nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 i de samhällsorienterade ämnena, fått fram att eleverna anser att de 

lär sig som bäst när de själva får vara med och påverka innehållet och är intresserade 

av det de ska lära sig. Om innehållet utgår från elevernas behov, tankar och 

frågeställningar ökar deras intresse och motivation vilket i sin tur bidrar till ökat 

lärande (Grimmitt, 2000). Oskarsson och Svingby (2005) lyfter även fram att 

elevernas inre motivation är betydligt viktigare än den yttre motivationen. Dysthe 

(1993) har utformat ett begrepp som hon kallar för ”det dialogiska klassrummet”, 

vilket kan kopplas till Vygotskijs proximala utvecklingszon. Med detta menas att 

undervisningen ska vara ett samspel mellan lärare och elever där innehållet utgår från 

eleverna, till skillnad från det monologiska klassrummet där läraren förmedlar 

kunskap till eleverna via envägskommunikation. 

2.3.2.2 Klassrumsklimat 
Eriksson (1999) tar i enlighet med Dysthes (1993) tankar, om det dialogiska 

klassrummet, upp betydelsen av ett öppet och dialogiskt klassrumsklimat där 

undervisningens innehåll formas utifrån elevernas tankar och reflektioner. För att 

eleverna ska våga uttrycka sina livsfrågor och reflektera över dem krävs ett tillåtande 

klimat i klassrummet, detta är något som även Pramling Samuelsson et. al. (2000) 

poängterar. I Oscarsson och Svingbys (2005) studie framkom att eleverna efterfrågar 

samtal om viktiga frågor med en kompetent vuxen som är engagerad i deras tankar. 

Dessutom vill eleverna att innehållets karaktär ska vara kopplat till deras livsvärld 

samt behandla ämnen som väcker engagemang och berör dem. Författarna menar 

därför att ett öppet klimat är centralt när undervisningen ska utformas från eleverna. 

Av Erikssons (1999) studier går det att utläsa att elever anser att det är viktigt med ett 

positivt och tillåtande klimat i skolan, detta för att alla ska våga uttrycka sina åsikter. 

Lärarens roll i det dialogiska klassrummet är att leda kunskapsprocesser där eleverna 

ges möjlighet att lära av och tillsammans med varandra (Dysthe, 1993). Oscarsson 

och Svingby (2005) instämmer i att det är läraren som bär det yttersta ansvaret för 

hur klimatet i klassrummet formas. Hur läraren väljer att placera elevernas bänkar 

kan till exempel påverka relationerna och samspelet i klassen samt vara avgörande 

för hur klassrumsklimatet blir (Hultman, 2001).  

2.4 Bedömning 

Det underlättar elevernas effektiva lärande om läraren är öppen och tydligt klargör 

vad som förväntas av dem samt vilka förmågor det är tänkt att de ska utveckla 

(Jönsson, 2011). Dessutom är det grundläggande att bedömningen inriktar sig på vad 

som anses viktigt att kunna inom ett ämne istället för att endast bedöma rätt eller fel 

(a.a.).  

Elevernas förmåga att reflektera och resonera om livsfrågor ska enligt nuvarande 

läroplan bedömas. Som kunskapskrav för årskurs 3 i de samhällsorienterade ämnena 

står det att eleven ska kunna samtala om elevnära livsfrågor. I årskurs 6 får eleven 

betyg som summerar kunskaperna i religionskunskap. Som kunskapskrav för betyget 

E står det i Lgr 11 att eleven kan föra enkla resonemang om livsfrågor, för betyget C 

krävs utvecklade resonemang och för betyget A krävs välutvecklade resonemang 

(Skolverket, 2011).  
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2.4.1 Summativ och formativ 
Enligt Selander (2012) har bedömningsformen av elevernas förmågor förändrats från 

att vara summativ till att bli mer formativ. Summativ bedömning innebär att läraren 

summerar vad eleven kan vid en viss tidpunkt medan formativ bedömning syftar till 

att ge eleven feedback och stöd i sin lärandeprocess (Björklund Boistrup, 2011). Den 

formativa bedömningen kan delas upp i två delar. Den ena handlar om att göra 

eleven medveten om sina kunskaper som en grund för sin fortsatta 

kunskapsutveckling. Den andra handlar om att eleven ska bli medveten om vad 

lärandet ska fokuseras på för att nå nya och konkreta mål i sin lärandeprocess (a.a.). 

2.4.2 Rättvis bedömning 
Den etiska normen om rättvisa ska ligga till grund för all bedömning (Nikku, 2010). 

Problemet med detta är dock att vad som anses som rättvist kan variera något. En 

tolkning kan vara att alla ska behandlas lika på så sätt att alla utför samma 

examinationsuppgift medan en annan tolkning kan vara att examinationen anpassas 

utifrån varje enskild elevs förutsättningar (a.a.). Petterson (2011) för liknande 

resonemang som den senare tolkningen och menar att lärare måste använda sig av 

olika undervisningsformer för att bemöta elevers olikheter. Eleverna måste få visa 

sina kompetenser muntligt, skriftligt och genom handling. Läraren måste vara 

flexibel och anpassa sig efter sina elevers behov (a.a.). 
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3 SYFTE 
Syftet med detta arbete är att ta del av erfarna lärares tankar och synsätt för att 

klargöra det komplexa begreppet livsfrågor. I kursplanerna för de 

samhällsorienterade ämnena i årskurs 1-3 samt i religionskunskapsämnet i årskurs 4-

6 förekommer det, enligt tidigare forskning, svårdefinierade begreppet vid flertalet 

ställen. För att främja elevers lärande och bemöta allas olikheter krävs att läraren är 

införstådd med det innehåll och begrepp som ska förmedlas. Elevernas förmåga att 

samtala och resonera om livsfrågor är något som ska bedömas likt alla centrala 

innehåll i läroplanen. Följande frågeställningar har konstruerats utifrån syftet: 

 

 Hur definierar lärare begreppet livsfrågor i relation till elevernas lärande och 

styrdokumenten? 

 Hur resonerar lärare kring planering och genomförande av sin undervisning 

om livsfrågor?  

 Hur tänker lärare kring bedömning av elevernas förmåga att samtala och 

resonera om livsfrågor? 
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4 METOD 
Metodkapitlet har strukturerats upp enligt Lantz (2007) modell. Först beskrivs urval 

och bortfall av respondenterna samt tankar bakom detta. Därefter beskrivs hur 

genomförandet av intervjuerna gick till samt de etiska förhållningssätt som har tagits 

i beaktande och hur bearbetningen av data gick till. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion.  

4.1 Urval och bortfall 

Undersökningen genomfördes på fyra olika skolor där personlig kontakt redan 

etablerats genom tidigare genomförd VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Till 

undersökningsgruppen valdes lärare i de samhällsorienterade ämnena som undervisar 

i religion. Enligt Patel och Davidsson (2011) kan urval göras utifrån erfarenhet och 

kompetens inom undersökningens område (a.a.). Respondenterna behövde vara 

någorlunda insatta i kursplanen vad gäller syfte, centralt innehåll samt 

kunskapskraven som behandlar livsfrågor för att kunna ge användbara svar med 

betydelse för studien. De tillfrågade informerades därför om det övergripande temat i 

studien, dessutom klargjordes att deras medverkan skulle ha stor betydelse för 

arbetet. Patel och Davidsson (2011) framhåller vikten av att respondenterna får en 

känsla av att deras medverkan är betydelsefull eftersom detta leder till ökad 

motivation att delta (a.a.). Av sammanlagt 17 tillfrågade lärare kom tio stycken att 

ingå i undersökningen. Respondenterna hade varierande arbetslivserfarenhet inom 

grundskolans tidigare år.  

Den första kontakten togs via mejl till tio lärare på en specifikt utvald skola och 

bortfallet blev där sex stycken. Ett bortfall berodde på att personen inte undervisar i 

religion. De andras bortfall kan det endast spekuleras om men troliga skäl antas vara 

tidsbrist i slutet av terminen och därmed krav på skriftliga omdömen och betyg. 

Övriga sju deltagare tillfrågades personligen via mejl och där blev bortfallet en 

person. Även i detta fall var orsaken att personen inte undervisar i religion. 

4.2 Tillvägagångssätt 

I denna undersökning har semistrukturerade kvalitativa intervjuer valts som metod. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att färdiga frågor finns enligt en mall men 

intervjuaren kan välja att ändra ordning utifrån respondentens svar (Bryman & Bell, 

2013). Även nya frågor kan formuleras under intervjuns gång i form av följdfrågor 

som kopplas till intervjusvaren. Frågorna ställs på ett sådant sätt att respondenten har 

möjlighet att fritt utforma sina svar (a.a.). Att en intervju är kvalitativ innebär att det 

är intervjuaren som styr samtalet med frågor (Kihlström, 2007). Dock ska inte 

frågorna på något sätt vara ledande utan istället vara öppna och ge respondenten 

möjlighet att reflektera och samtala kring frågan. Följdfrågor ställs utifrån 

respondentens svar för att fördjupa reflektionerna (a.a.).  

Intervjuer kan ha olika grad av standardisering och strukturering (Patel & Davidsson, 

2011). Med standardisering menas i hur stor utsträckning intervjuaren utformar och 

ställer frågorna. När det gäller struktureringsgraden beror den på hur fritt 

respondenten kan tolka frågorna utifrån sig själv. Vid kvalitativa intervjuer är det 

vanligt med en låg grad av standardisering och strukturering. Låg grad av 

standardisering innebär att frågorna formuleras under själva intervjun och att 

ordningen bestäms efterhand. Om intervjuaren håller sig konsekvent till en mall och 
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ställer samma frågor i samma ordning till varje respondent blir graden av 

standardisering hög (a.a.). Vid intervjuerna användes färdiga frågor enligt en mall 

(Bilaga 1) och följdfrågor formulerades allt efter som. Detta innebär att intervjuerna 

hade en relativt låg standardisering och strukturering med tanke på att alla 

intervjusituationer såg olika ut och följdfrågorna knöt an till respondenternas olika 

svar.  

Anledningen till att intervjuer valdes som metod var för att undersökningens syfte 

var att ta del av lärares erfarenheter och tankar kring definition, undervisning och 

bedömning i relation till livsfrågebegreppet. Genom intervjuer gavs lärarna en 

möjlighet att dela med sig av sina synsätt och uppfattningar på ett resonerande sätt. 

Dessutom fanns även möjlighet till följdfrågor, vilket kunde ge en fördjupning och 

en bättre förståelse av lärarnas svar. Frågorna var okända för respondenterna innan 

intervjun ägde rum för att spontana svar och tankar efterfrågades, däremot 

informerades de om att det skulle handla om det övergripande temat livsfrågor. 

4.2.1 Intervjufrågorna 
Intervjufrågorna konstruerades efter noggranna överväganden gällande innehåll och 

formuleringar för att garantera att frågorna och därmed intervjusvaren skulle svara 

mot undersökningens syfte. För att undvika feltolkningar och för att få en djupare 

förståelse av lärarnas tankar ställdes dessutom lämpliga följdfrågor under intervjuns 

gång. Frågorna syftade till att lärarna skulle dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter kring livsfrågor. Frågorna ställdes enligt en mall (Bilaga 1) och alla 

intervjuer började med en bred och öppen fråga om hur respondenten definierar 

livsfrågor. Syftet var att få en inblick i lärarens uppfattning om och attityd till 

begreppet. Därefter riktades intervjun in på följande områden:  

 Lärarens tankar om begreppet i relation till elevernas lärande och 

styrdokumenten. 

 Lärarens planering av undervisningen om livsfrågor. 

 Lärarens genomförande av undervisningen om livsfrågor. 

 Lärarens tankar om bedömning av elevernas förmåga att samtala och resonera 

om livsfrågor. 

 Lärarens uppfattning kring eventuella känsliga livsfrågor.  

 Lärarens tankar om elevernas inflytande över innehåll och arbetssätt i 

undervisningen.  

 Lärarens tankar kring skapandet av ett tillåtande klassrumsklimat.  

Intervjuerna tog 20 - 30 minuter och genomfördes på respektive lärares skola. Som 

verktyg för insamling av data användes inspelningsfunktionen på iPad samt iPhone. 

4.2.1.1 Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet definieras enligt Patel och Davidsson (2011) som att lämpliga 

frågor för studiens syfte ställs. Reliabilitet innebär instrumentets tillförlitlighet. Detta 

begrepp används främst i kvantitativa studier där det är av stor vikt att reliabiliteten 

kan styrkas. I kvalitativa studier där intervjuer används som metod står intervjuaren 

för tillförlitligheten i svaren. Enligt författarna är validitet och reliabilitet nära 
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sammankopplade i kvalitativa studier och forskare brukar enbart använda sig av 

validitetsbegreppet (a.a.). 

Den typ av intervju som användes för studien anses vara valid med tanke på att 

relevanta frågor ställdes utifrån syftet. Dessutom fanns möjlighet till följdfrågor och 

fördjupningar vilket gjorde att oklarheter och missförstånd kunde redas ut in situ och 

bidrog till att validiteten förstärktes. 

4.2.2 Etiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (2002) har utformat forskningsetiska principer att förhålla sig till för 

att undersökningen ska hålla en så god kvalitet som möjligt. Dessa principer består 

av fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Med informationskravet menas att de deltagande måste informeras om 

undersökningens ändamål. I den första mejlkontakten var syftet att ta reda på om 

intresse fanns för att delta i undersökningen. De tio lärare som visade intresse fick ta 

del av det övergripande temat med studien samt ungefär vilka områden intervjun 

skulle behandla. Motivet var att ge lärarna en uppfattning om arbetets karaktär utan 

att avslöja för mycket av det specifika syftet med studien.  

Med samtyckeskravet menas att deltagarna måste samtycka till medverkande i 

undersökningen. Deltagarna informerades om att intervjun var frivillig och att den 

när som helst kunde avbrytas. Alla respondenter fick alltså ta ett individuellt beslut 

om att medverka i studien.  

Konfidentialitetskravet handlar om att informationen om deltagarnas personuppgifter 

förblir anonyma för obehöriga. Deltagarna informerades om att varken deras namn 

eller arbetsplats kommer förekomma i det slutliga arbetet och att de därför förblir 

helt anonyma efter att intervjun genomförts. I resultatdelen benämns respondenterna 

med bokstaven L (=lärare) plus en siffra mellan 1-10. För att stärka lärarnas 

anonymitet stämmer siffran inte överens med den ordning som intervjuerna 

genomfördes. 

Med nyttjandekravet menas att de uppgifter som deltagarna lämnar ut endast används 

i forskningens syfte. Deltagarna informerades om att svaren enbart kommer att 

användas i denna undersökning. Dessutom klargjordes att det endast är studiens 

författare som kommer att behandla inspelningsmaterialet under transkriberingarna, 

samt att inspelningarna kommer förstöras när arbetet är godkänt. 

4.3 Bearbetning av data 

Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det ingen entydig metod för bearbetning av 

kvalitativa intervjuer. I den här undersökningen lyssnades intervjuerna igenom ett 

flertal gånger och transkriberades noggrant. Textmaterialet reducerades till det för 

studien relevanta rådata som skulle ligga till grund för analys. Utifrån 

frågeställningarna i syftet formulerades rubriker som övergripande teman. Genom att 

markera nyckelmeningar bland intervjusvaren och ställa dem mot varandra kunde 

svaren kategoriseras in under rubrikerna och likheter samt skillnader upptäckas. 
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4.4 Metoddiskussion 

Intervjuer valdes som metod för att följdfrågor skulle kunna ställas till 

respondenterna och därmed ge en djupare förståelse samt undvika missförstånd. 

Följdfrågorna upplevdes ge arbetet en djupare dimension eftersom tolkningar av 

respondenternas svar kunde framföras och det kunde bekräftas om det var rätt tolkat. 

Vid transkribering från inspelning till text bör det tas i beaktande att faktorer som 

gester, miner, betoningar och kroppsspråk försvinner (Patel & Davidsson, 2011). 

Författarna menar att det är lätt att texten rättas till vid transkribering för att bli mer 

tydlig och korrekt. Det är ett medvetet val att skriva av respondenternas uttalanden 

ordagrant vilket gör att meningarna både kan vara ofullständiga samt grammatiskt 

inkorrekta. Citaten som har använts är skrivna med talspråk då det ger en rättvis bild 

av samtalets karaktär. Intervjuerna valdes att spelas in för att fullt fokus skulle ligga 

på den personliga kontakten.  

Det kan antas att den intervjuade personen svarar som förväntas, alltså ger ett 

idealsvar, istället för att uttrycka sina personliga tankar. Det går inte att säkert veta 

om respondenterna svarade ärligt men att tyda av svaren svarade de med egna ord 

och inte det de förväntades säga. Spontana och ärliga svar önskades, därför fick 

respondenterna inte ta del av frågorna innan intervjun. Om respondenterna hade fått 

ta del av frågorna innan finns anledning att tro att de hade läst in sig på området och 

att deras personliga åsikter därmed hade gått förlorade. Det kan diskuteras ifall det är 

en fördel att låta respondenterna se frågorna innan men för den här studien var det 

positivt att frågorna var okända.  

I denna studie ingår endast tio stycken lärare och därför kan ingen generalisering 

göras av svaren. Respondenterna arbetar på fyra olika skolor vilket kan ha gett en 

bredare syn. Möjligheten fanns att intervjua lärare från olika skolor och olika stadier. 

Det gav en ökad variation bland svaren då det finns risk att liknande synsätt råder på 

en och samma skola.  
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5 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit genom analys av lärarnas 

intervjusvar. Respondenterna benämns L1 - L10 och siffran stämmer inte överens 

med den ordning som intervjuerna genomfördes. Analysen av intervjusvaren har 

kategoriserats under rubriker som skapats utifrån syftesfrågorna. Detta för att 

upptäcka mönster och samband men även för att urskilja olikheter bland 

respondenternas tankar och resonemang.  

5.1 Definition av begreppet livsfrågor 

I intervjuerna fick lärarna fritt uttrycka sina spontana tankar om vad livsfrågor är och 

innebär. Många av lärarna tyckte att det var svårt att definiera livsfrågor och tog god 

tid på sig innan de svarade. Bland intervjusvaren kunde tre utmärkande definitioner 

av begreppet skönjas. Det bör tilläggas att många av lärarna hade flera olika 

definitioner vilket innebär att samma lärares svar kan förekomma under flera 

kategorier.   

5.1.1 Existentiella frågor 
Drygt hälften av lärarnas svar kunde kategoriseras som definitioner av existentiell 

karaktär. Vanliga svar var att livsfrågor är något som berör liv och död och kan vara 

av typen: vem är jag, var kommer vi ifrån, varför är vi här och vart ska vi. Sådana 

frågor som några av lärarna menade att människor alltid har funderat över.  

Jag tänker att det handlar om mycket existentiella frågor. Frågor om liv å död. 

Varför är vi här? (…) Asså såna frågor som människor i alla tider har tänkt på 

(L3) 

5.1.2 Etik och moral 
Nästan alla lärare kopplade även livsfrågebegreppet till etik och moral. Många ansåg 

att livsfrågor kan vara tankar och funderingar över hur man är en god människa och 

hur man ska vara mot varandra.  

Ja, men de är basen i dom mänskliga relationerna. Hur vi är mot varandra helt 

enkelt. (L5) 

(…) som du vill bli bemött så ska du bemöta andra. Den vanliga slitna gyllene 

regeln tycker jag (…). (L7) 

Dessutom nämndes några begrepp som av lärarna ansågs väsentliga inom 

livsfrågeområdet. Begreppen gavs ingen djupare definition men kan kategoriseras in 

under etik och moral.  

Å sen är det ju mycket de här med jämställdhet, jämlikhet, könsroller som jag 

tycker också ingår. (L8) 

Å självklart är de ju såna här saker som rätt å fel å ja olika handlande av olika 

saker, olika dilemmafrågor (...) (L10) 



 

16 

 

5.1.3 Vardagligt handlande 
De svar som kan kategoriseras in under denna tredje definition är svar som tyder på 

begreppet livsfrågors omfång, ”(…) livsfrågor kan ju va vad som helst. Handla om 

livet.” (L2). Svaren kan sammanfattas som hur människor handlar i sin vardag, 

vardagliga saker som händer mellan eleverna, hur det är att vara människa samt hur 

olika människor tänker.  

Det är ett vitt begrepp (…) De handlar ju om allting (…) Det genomsyrar ju 

allting överhuvudtaget. Så att de är ju en del utav sättet att vara. (L5) 

Allt som handlar om livet. Vardagliga saker, dilemman som man stöter på. 

Relationer emellan, tankar, funderingar man har om allt sånt här svårbegripligt å 

sånt. (L10) 

5.2 Undervisning 

Under intervjuerna framkom vilka faktorer som påverkar lärarna i deras planering 

och genomförande av undervisningen om livsfrågor, det vill säga vilka ramar som 

lärarna ansåg sig ha att förhålla sig till.  

5.2.1 Planering 
I relation till den didaktiska vad-frågan svarade samtliga lärare att det första de gör 

när de planerar är att titta på de centrala innehållen i läroplanen. 

Ja men asså självklart måste man ju följa läroplanen (…) där har man ju ramen 

så den kommer man ju inte undan. (L1) 

En lärare berörde det faktum att det är ens egna individuella tolkning av läroplanen 

som styr.  

(…) man tolkar ju läroplanen på lite olika sätt å har olika erfarenheter å just såna 

här frågor har man ju inte så mycket som man har läst utan de tror jag att byggs 

mycket på egna erfarenheter faktiskt. (L10) 

I andra hand nämnde flera lärare att hur samhället ser ut samt tillgång till läromedel 

som en fysisk ram påverkar dem i planeringen. 

Jag vet inte om man får tillåtelse att säga lite att som samhället ser ut idag så tror 

jag att de omedvetet styr (…). (L4)  

Faktorn som påverkar är ju det läromedlet vi har (…). (L5) 

Ytterligare ramar som några lärare menade finns att förhålla sig till är ”(…) 

tid…lokaler, va man har för klass, asså det är ju olika va man kan göra med olika 

typer av elever.” (L1).  

Tidsramen verkar utifrån lärarnas svar vara den hämmande faktorn som påverkar 

dem mest. Lärarna som yttrade sig om tidsbristen i läraryrket sade att de förhåller sig 

till tidsbristen genom att bland annat arbeta ämnesöverskridande. Många lärare ansåg 

att livsfrågor ständigt är aktuella och därför enkelt kan integreras i flera ämnen.  

Sen har vi ju en, vad heter det, en timplan också som vi följer å den försöker man 

ju också hålla sig till på ett ungefär. Men asså de, de är ju alltid ett plus som sagt 

om man kan få med det (livsfrågor, förf. anm.), asså om man kan baka in det i 

något annat arbetsområde. (L1) 

Efter att planeringens vad-fråga diskuterats behandlades även den didaktiska hur-

frågan. En lärare påpekade att det ibland är bättre att skriva en lokal pedagogisk 

planering (LPP) efter arbetsområdet avslutats istället för innan. Detta för att lektioner 
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ibland kan ta en helt annan riktning och få ett helt annat innehåll än vad som var 

tänkt.  

(…) ibland är det bättre att göra en LPP efteråt. De är ju så här att det stämmer 

inte alltid med elever. (L3) 

5.2.2 Genomförande 
I flertalet intervjuer framkom att livsfrågor är något som finns med hela tiden och 

genomsyrar verksamheten. 

De är ju så med livsfrågor att de genomsyrar oftare undervisningen än att ’nu ska 

vi ha en period där vi pratar livsfrågor’, så är de ju inte riktigt (…). (L4) 

Lärarna framhöll att livsfrågor kan uppkomma när som helst och samtliga angav att 

det är viktigt att dessa frågor tas vara på och bemöts på ett bra sätt. Dessa 

oförberedda livsfrågor kan bidra till att genomförandet kanske inte blir som planerat. 

Läraren får improvisera och utforma lektionsinnehållet utifrån elevernas tankar och 

frågor. Detta är något som kommer med erfarenhet framhöll en lärare. 

Å förr kan jag säga så här att jag hade nog de ganska solklart färdigt när jag 

började lektionerna. Nu är de mer så att jag har de på ett ungefär så att jag vet 

vad jag ska starta upp å jag vet vart jag vill komma. Men sen känner jag att jag 

förändrar de nog, det är mycket mer föränderligt idag än vad jag gjorde förr. (L3) 

En lärare poängterade att det är väsentligt att kunna släppa sin planering för spontana 

diskussioner. Vidare menar samma lärare att det efter en lektion som inte blev som 

planerat är viktigt att reflektera över vad som hände och hur det kan återupptas vid 

ett senare tillfälle.  

(…) att man tänker till å reflekterar efteråt sen, vad hände här nu å va tog vi upp 

å ska jag spinna vidare på det. Asså va de nånting som vi behöver fördjupa oss 

mera i eller är det nånting som räckte där (…) Reflektionen efteråt är ju A å O. 

(L10) 

Vad gäller genomförandet av undervisningen om livsfrågor kunde ett tydligt mönster 

urskiljas mellan lärarnas definition av livsfrågebegreppet och vad som ingår i deras 

undervisning om livsfrågor, alltså den didaktiska vad-frågan. Dessutom kunde 

mönster uppfattas mellan definitionerna och vad lärarna anser vara det viktigaste för 

eleverna att tillägna sig om livsfrågor. Till exempel om en lärare ansåg att livsfrågor 

handlar om att vara en bra kompis så handlar undervisningen om det.  

De lärare som definierade livsfrågor som existentiella frågor anser det väsentligt att 

behandla områden som liv och död, var vi kommer ifrån, jaget, vem är jag, meningen 

med livet samt vad som händer när vi dör. 

Ja där (i undervisningen om livsfrågor, förf. anm.) kan man ju till exempel prata 

om jaget, vem är jag, vad tycker jag. Och att man också pratar om, där fick jag 

in det lite om livet å döden också. (…) då pratar vi jättemycket om döden å om 

nån känner någon som är död å det spontana om vad som händer efter döden, det 

är ju så olika ju. (L6) 

Flera av lärarna betonar att det är angeläget att eleverna känner att alla har rätt att tro 

och tänka vad de vill om vad som händer efter döden. Ingen kan säga vad som är rätt 

eller fel eftersom ingen vet. I sådana här frågor tyckte samtliga lärare att det är 

betydelsefullt att eleverna får chansen att reflektera både ensamma och i grupp.  

Å framförallt så känner jag de här att dom ska våga samtala, dom ska våga ställa 

frågorna och kanske inte svaren finns, att dom ska våga låta det hänga löst. (L3) 
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De lärare som kopplade livsfrågebegreppet till etik och moral-området nämnde 

olika begrepp som de anser viktiga att behandla i sin undervisning om livsfrågor. 

De är allt ifrån vad är en rättighet, vad är en skyldighet, vad är ansvar, ja de 

finns massa såna…solidaritet, jämlikhet, jämställdhet. Massa såna olika 

begrepp å dom måste vi ha in i undervisningen. (L9) 

Ytterligare områden som nämndes väsentliga att beröra är hur man ska vara mot 

varandra samt vikten av att visa respekt och omtanke mot varandra. 

Ja, jag tycker att det är de stora att vara en god människa. (L6) 

De lärare vars intervjusvar kategoriserats in under den tredje definitionen, vardagligt 

handlande, ansåg att det viktigaste eleverna ska tillägna sig är att kunna tänka 

kritiskt och ta ställning. Det nämndes även vara väsentligt att eleverna lär sig visa 

vad de tycker och vad de står för, vara toleranta gentemot olikheter samt skapa en 

förståelse för olika förutsättningar i livet. Dessa begrepp svarar på den didaktiska 

varför-frågan. 

Att alla är vi olika å man lär på olika sätt å man ser ut på olika sätt. Man har 

olika förutsättningar. (…) Att dom ska visa respekt för varandra, för hur man ser 

ut å för hur man har de å så vidare. (L2) 

Den didaktiska hur-frågan diskuterades under intervjuerna. I intervjusvaren 

framkom olika metoder för att närma sig begreppet livsfrågor i undervisningen. 

Dessa var bland annat diskussion och reflektion ensam, parvis och i grupper. Några 

lärare använde sig även av estetiska medel som film, dramatiseringar samt 

skönlitteratur. Flera lärare framhöll att de upplever att många elever har lättare att 

diskutera den här typen av frågor när det handlar om fiktiva personer istället för dem 

själva.  

Å där kommer det upp dilemman där dom känner igen sig (…). Men då är de 

filmen, så då är det mycket lättare att (…) ha åsikter å tycka å tänka. (L10) 

5.2.2.1 Känsliga livsfrågor 
Vid intervjuerna framkom livsfrågor som kan vara känsliga att ta upp i klassen. 

Några lärare nämnde områden som hemförhållanden och familjerelationer.  

(…) det som kan va de är lite de här med familjerelationer, barn som har det 

tufft hemma. Å när det kommer upp saker vad man gör tillsammans å sånt här 

då kan man se hur en del elever faktiskt far lite illa eller asså man ser att man 

reagerar när man hör andra då. (L10) 

En lärare nämnde mobbning som ett känsligt ämne och två lärare ansåg att samtal 

om sex och samlevnad kan vara svårt med barn i låg- och mellanstadiet.  

Åtta av tio lärare nämnde döden som ett ämne som kan uppfattas som svårt och 

känsligt att beröra. Dock var det ingen som undvek ämnet om det kom upp, däremot 

behandlades det varsamt och med lyhördhet.  

(…) man får vara lite försiktig till exempel vid samtal om döden med barn i den 

här åldern. (…) jag läser in klassen, man ser till att ha koll på så att inte barnen 

nyligen har haft nån väldigt nära anhörig som kanske har dött eller så, så man 

inte väcker upp nånting. (L4) 
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Ett par av lärarna upplevde att många elever tycker det är skönt att prata om döden 

och få ta del av andras erfarenheter och tankar. De menade att det ibland kan kännas 

jobbigt för stunden men att det efteråt har märkts på eleverna att de uppskattade 

diskussionen.  

Först kan dom känna att de är svårt, till exempel det här med döden att de är 

svårt men efter ett tag så är de som att ’nää, dom har nästan ett behov av det’. 

(L3) 

En anledning till att vissa saker ansågs jobbigare att prata om än andra sades vara 

osäkerhet kring elevernas tidigare erfarenheter. En annan anledning, som nämndes av 

flera, är att det beror mycket på hur läraren själv är som person. Om det är någonting 

som läraren själv tycker är jobbigt eller känsligt att ta upp kan det påverka. Samtliga 

lärare menade att det inte finns livsfrågor som de medvetet undviker, däremot 

nämnde några att det kan vara en fördel att läsa av klassen och välja lämpliga 

tillfällen för samtalen.  

Jag kan säga exakt vad jag har skjutit lite grann på just nu. Så har jag skjutit på 

en diskussion om de här vad man har för tro, vad man tänker. Ja därför att jag 

vill att man ska förstå att man ska respektera varandras tänkande å tyckande fullt 

ut för att man inte ska sitta här och bli kränkt i sin trosuppfattning. (L9) 

5.2.3 Elevinflytande 
Denna kategori har delats upp i didaktikens vad-fråga som rör elevinflytandet över 

undervisningens innehåll samt didaktikens hur-fråga som rör arbetssätt. 

5.2.3.1 Innehåll 
Lärarnas tankar om elevinflytande över innehållet i undervisningen om livsfrågor var 

ytterst motsägelsefulla. Ungefär lika många svar kunde kategoriseras till att 

elevinflytande är lätt som till att det är svårt. De lärare som ansåg att det är lätt 

framhöll att en av orsakerna är att livsfrågor är något som ständigt finns i elevernas 

vardag och att de på så vis enkelt kan vara med och styra lektionernas innehåll med 

sina tankar och diskussioner.  

Så själva ämnet kan jag lägga upp men sen är de ju ändå dom lite som styr vart 

samtalen tar vägen. Å vilka frågor som de leder vidare till. Och som pedagog så 

skulle jag ju kunna klippa där å säga ’nu var de inte de vi skulle göra’ men då 

måste jag ju vara lyhörd. Då tar det en annan väg å då blir de ju så att då är dom 

ändå med å påverkar. Dom har lite inflytande utan att dom är medvetna om de. 

(L6) 

Eftersom livsfrågor är något elevnära ansåg många att undervisningen bör utgå från 

elevernas tankar och funderingar. En lärare framhävde att det snabbt märks vad som 

fascinerar eleverna och att innehållet kan byggas vidare utifrån det. 

Det som engagerar eleverna just i den klassen de är ju den riktningen det får ta. 

Det märks ganska tydligt efter den första lektionen vilken riktning det här 

kommer att ta å så faktiskt. Så på det viset får ju dom vara med å styra faktiskt. 

Va tycker dom är viktigt å intressant. (L7) 
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De lärare som ansåg att elevinflytande är svårt menade att eleverna inte vet vad målet 

med undervisningen är och att de därför inte vill lägga det ansvaret på dem. En lärare 

ansåg att livsfrågor är ett ”luddigt” område och att det därför inte går att ge eleverna 

så mycket inflytande. Ett par av lärarna svarade att hur mycket ansvar och 

delaktighet eleverna kan få beror på klassen och de omständigheter som råder. 

Inte så mycket som jag skulle önska (hur mycket eleverna är med och påverkar, 

förf. anm.). Å lite grann för att jag just nu har en sån grupp som inte klarar av att 

fatta riktigt demokratiska beslut å rätta sig efter vad majoriteten tycker. (L9) 

5.2.3.2 Arbetssätt 
Vad gäller elevinflytande över den didaktiska hur-frågan, alltså vilket arbetssätt 

som livsfrågor kan behandlas på, gavs inte lika tvetydiga svar. Många lärare var 

överens om att det är lättare att inkludera eleverna i val av arbetssätt än i vilket 

innehåll som ska förmedlas. Under intervjuerna diskuterades huruvida lärarna 

bemöter spontana livsfrågor som dyker upp under lektionerna. Samtliga lärare ansåg 

att dessa måste bemötas direkt och med öppenhet. Om frågan inte kan diskuteras 

omedelbart på grund av tidsbrist eller någon annan omständighet, sades det vara 

viktigt att frågan tas upp vid ett senare tillfälle. Detta för att eleverna ska känna att 

deras frågor är viktiga och tas på stort allvar, dessutom ger det en känsla av att alla 

frågor är tillåtna.  

(…) de är viktigt att ta upp asså om de är konflikter eller om de är saker som 

man känner viktigt för dom för då kan man inte alltid bara ’ja ja men nu har vi 

matte’. Ibland får man säga så ’ja ja nu har vi matte men vi tar upp det senare’ å 

då är det ju viktigt för dom att jag gör det för annars så känner ju eleverna att de 

här va liksom tydligen inte tillräckligt viktigt för att vi skulle ta upp de. (L1) 

Det rådde även delade meningar bland lärarna angående elevernas medvetenhet om 

sitt inflytande över undervisningen om livsfrågor. Vissa antog att inflytande inte är 

något som eleverna ens reflekterar över, ”Nej, dom är för små för att reflektera över 

de.” (L6). Andra menade att just livsfrågor är det område där eleverna verkligen 

känner att de påverkar, ”De är nog det ämnet som dom skulle kunna säga ’ja, här 

påverkar vi’(…)” (L10) 

5.2.4 Klassrumsklimat 
Samtliga lärare tyckte att klassrumsklimat är något viktigt. ”Ja, de är ju A och O. 

Utan det funkar de ju inte.” (L7). Bland annat nämndes att den fysiska miljön 

påverkar klimatet i klassrummet. Placeringen av elevernas bänkar, alltså om de sitter 

i grupper, par, eller rader, sades kunna vara avgörande för hur klimatet i klassrummet 

blir. Det togs även upp att klimatet är av betydelse i alla ämnen, men framförallt i 

undervisningsmoment där diskussioner och samtalsövningar ingår. Två lärare ansåg 

att skapandet av ett tillåtande klassrumsklimat är en utmaning och är svårt på grund 

av elevernas olikheter. Några lärare menade att väsentligt för ett tillåtande 

klassrumsklimat är att det grundläggs så tidigt som möjligt och arbetas mycket med 

hela tiden.  

De är grunden, verkligen. Å de är nånting man jobbar upp från allra första början 

(…). (L8) 
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Många intervjusvar pekade på att läraren har en betydande roll för hur klimatet i 

klassen ser ut och utvecklas. De menade att det är viktigt att läraren är bekväm i sin 

roll, skapar trygghet och vågar ta tag i konflikter när de uppstår.  

Det (tillåtande klassrumsklimat, förf. anm.) måste ju finnas de är ju bara så. Asså 

de får man ju skapa första gången du träffar en ny klass eller en ny grupp så 

måste du skapa. De är ju de hela arbetet på en skola handlar om, att det måste 

man ju ha, inte bara i livsåskådningsfrågor utan det måste du kunna ha i matte, 

svenska, engelska också för att våga läsa högt utan att någon liksom 

kommenterar eller ja. (L7)  

Men de tror jag är det absolut viktigaste att dom känner att här är vi trygga, här 

får man säga vad man vill (…). (L8)  

Att eleverna känner sig trygga i klassen är något som de flesta lärare återkom till som 

något viktigt och som kan relateras till ett tillåtande klimat. Dessutom nämnde 

många att de jobbar hårt med att eleverna ska vara öppna mot varandras olikheter 

och se dem som en tillgång. Att alla åsikter och värderingar är tillåtna utom de som 

skadar eller trycker ner någon annan ansågs också väsentligt. Eleverna ska känna att 

det är okej att säga vad man tycker samt att inget sprids vidare. Formuleringar som 

öppenhet och högt i tak berördes i diskussionerna kring klassrumsklimat.  

Vi pratar mycket om de att alla är olika, vi pratar öppet om det att det finns vissa 

barn som går till speciallärare å de är inget som är konstigt å det är ingen som 

skrattar eller ifrågasätter de överhuvudtaget. Så de tror jag är absolut jätteviktigt 

att man har en öppenhet tror jag att det inte är nåt hysch hysch varför någon ska 

gå iväg å varför vi är olika. (L8) 

5.3 Bedömning 

Majoriteten av lärarna var överens om att bedömning av elevernas förmåga att 

samtala och föra resonemang om livsfrågor är komplicerat.  

Det är svårt. Riktigt svårt. Det står att vi ska bedöma de men jag kan inte riktigt 

säga att det är nåt som vi högprioriterar i vår bedömning faktiskt. Hela tiden 

återkommer vi till de överhuvudtaget i lågstadiet att de är svenskan och matten 

vi vill fokusera på hårdast. Sen förmedlar vi allt det där andra men just att 

bedöma barnens förmågor inom både NO SO-blocket är ju jättesvårt. (L4) 

Andra svårigheter som nämndes med bedömning i relation till livsfrågor var bland 

annat att det i muntliga diskussioner i små grupper är omöjligt att lyssna på alla 

samtidigt och göra en bedömning som gör alla elever rättvisa. Diskussioner i helklass 

ansågs vara komplicerade eftersom eleverna tar olika mycket talutrymme vilket gör 

att alla inte kan komma till sin rätt och faktiskt visa sin kunskap på ett konkret vis.  

Det är ju svårt att göra en helklass så här men man får bestämma sig för några 

stycken som man lyssnar på. Så är det alltid med bedömning. Du lyckas ju aldrig 

i samtal att bedöma alla på en gång. Man får göra små stickprov såhär å se så att 

alla är med. Å den där bedömningen gör du ju egentligen hela tiden även om du 

har en helt vanlig lektion, en livsfråga är ju mycket, de är samtal å diskussioner 

(…) Så att bedömning sker ju kontinuerligt, den är ju formativ. Den ska ju va de 

egentligen under lektionstid också inte bara en ’att just nu ska jag bedöma’. (L6) 
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5.3.1 Olika metoder för bedömning 
Den didaktiska hur ska lärandet bedömas-frågan diskuterades och några lärare 

berättade att de använder sig av varierande undervisnings- och bedömningsmetoder. 

Alla elever ska få möjlighet att framhäva sin förmåga på ett sätt som passar dem. 

Eleverna får därför visa sin förmåga att samtala och resonera om livsfrågor både 

skriftligt, muntligt, i olika stora grupper samt genom film, drama, och andra estetiska 

uttrycksformer.  

Men de ska finnas en variation till att man inte bara bedömer vid ett tillfälle utan 

kanske ett flertal tillfällen å flera olika sätt att visa upp sin kunskap. (L5) 

Angående den didaktiska med vem-frågan sades det att vid bedömning av muntliga 

övningar sätts eleverna oftast i smågrupper. Vid två intervjuer framkom att samtal i 

par är det mest optimala eftersom eleverna då tvingas att prata och dela med sig av 

sina tankar. Hälften av lärarna menade dock att det är oundvikligt att inte använda 

sig av någon skriftlig uppgift för att kunna dokumentera varje enskild elevs förmåga.  

Sen har jag gjort så att dom har fått skriva de dom känner själva att dom har tagit 

till sig av de här temat eller området som vi har jobbat med. Då får dom skriva 

löpande text å utifrån de så har jag vissa punkter som jag vill ska vara med i den 

texten för att jag ska kunna bedöma. (L2) 

5.3.2 Synliggöra målen 
En del lärare klargjorde att målen för undervisningen bör synliggöras för att eleverna 

ska få en förståelse för vilka förmågor det är meningen att de ska utveckla. Några 

lärare menade att livsfrågor är ett ämne där vardagliga situationer ibland diskuteras, 

vilket kan göra att eleverna inte uppfattar att diskussionerna hör till undervisningen 

och att deras delaktighet i samtalen ligger till grund för bedömning.  

Nej, då kan dom säga plötsligt när vi har hållt på i tjugo minuter att ’ska vi inte 

börja lektionen nån gång?’ Det är kring såna här situationer som de händer (…) 

då tycker dom inte att det är något riktigt. Då får man förklara varför de är riktigt 

å det ingår i livet å vad man ska kunna. (L4) 

En lärare förklarade att de arbetar väldigt mycket med att synliggöra kunskapskraven 

för de olika betygen, för att eleverna själva ska kunna se vad som krävs för att nå ett 

specifikt betyg. 

(…) då synliggjorde vi dom här olika sätten (betygskriterierna, förf. anm.) å gav 

tydliga exempel på ’om man svarar så här’, asså att dom själva kunde se då vad 

som ger dom här högre betygen. (L10) 
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6 DISKUSSION 
I detta avslutande kapitel diskuteras resultaten som analyserats fram utifrån 

intervjuerna i relation till bakgrunden. Kapitlet har strukturerats upp utifrån de 

övergripande syftesfrågorna och avslutas med en slutsats där bland annat studiens 

viktigaste resultat diskuteras samt vilken betydelse det har för lärare och blivande 

lärare.  

6.1 Definition av begreppet livsfrågor 

Livsfrågor är enligt tidigare forskning ett komplext och omdiskuterat begrepp 

(Hartman, 2009). Många av lärarna blev ställda av intervjuns inledande fråga ”Vad 

är livsfrågor för dig och hur definierar du det begreppet?”. Flera av lärarna tog god 

tid på sig att fundera över frågan vilket ytterligare bekräftade problematiken med 

begreppet. Att det utifrån lärarnas svar gick att urskilja tre olika definitionskategorier 

är ett bevis på denna komplexitet. Respondenternas definitioner kunde kategoriseras 

till existentiella frågor, etik och moral samt vardagligt handlande. Dessa kategorier 

skapades genom noggrann analys och strukturering av svaren. Hartman och 

Pettersson (1980) nämner att livsfrågor kan vara antingen obesvarbara eller 

besvarbara. De definitioner som var av existentiell karaktär är obesvarbara medan de 

andra kategorierna kan vara antingen eller.  

En syftesfråga var att undersöka hur lärare definierar begreppet livsfrågor i relation 

till elevernas lärande samt till styrdokumenten. Vad gäller lärandet kunde en tydlig 

koppling ses mellan hur läraren definierade begreppet och vad som behandlades i 

undervisningen om livsfrågor samt vad som ansågs väsentligt för eleverna att tillägna 

sig. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det i syftet till religionskapsundervisningen att 

undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor. Samtliga 

lärare underströk vikten av att låta eleverna samtala och diskutera livsfrågor i olika 

gruppkonstellationer. I ett sociokulturellt perspektiv där kunskapsutveckling sker 

genom samtal och reflektion med andra är detta viktigt (Säljö, 2000). Det nämns i det 

centrala innehållet för de samhällsorienterade ämnena i årskurs 1-3 samt för 

religionskunskapsämnet i årskurs 4-6 några begrepp och områden som kan behandlas 

i undervisningen om livsfrågor. Angående lärarnas definition av livsfrågor i relation 

till styrdokumenten var det ytterst få av lågstadielärarna som nämnde något av dessa 

begrepp och områden och ingen yttrade sig om alla. Bland mellanstadielärarnas 

definitioner kunde dessa kopplas till delar av det centrala innehållet.  

6.2 Undervisning 

Resultaten rörande undervisningen om livsfrågor har delats upp i ett stycke som 

berör lärarnas planering och ett annat som behandlar själva genomförandet. 

Dessutom diskuteras de livsfrågor som i intervjuerna sades vara känsliga att 

behandla i undervisningen.   

6.2.1 Planering 
Enligt Björklund Boistrup (2011) är det av stor vikt att läraren vet var eleverna 

befinner sig i sin lärandeprocess när planeringen görs. Dock var det ingen av de 

tillfrågade lärarna som nämnde att eleverna påverkar dem vid planering av 

undervisningen om livsfrågor. Eleverna nämndes inte som en direkt påverkansfaktor 

vilket kan tyckas vara anmärkningsvärt då det är en tydlig motsägelse till tidigare 

forskning inom området. Det ger en insikt i att fast det i teorin kan tyckas självklart 
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att utgå från eleverna i planeringen verkar det inte vara lika lätt i praktiken. Eriksson 

(1999) poängterade vikten av att läraren ger eleverna individanpassade utmaningar 

för att möta dem i deras respektive proximala utvecklingszon. Flertalet lärare 

nämnde att de använder sig av olika undervisningsmetoder för att på så sätt bemöta 

elevernas olikheter. 

Samtliga lärare framhöll läroplanen som den ramfaktor som påverkar dem mest i 

planeringen. Eftersom skolan idag är så målstyrd är det svaret inte särskilt 

överraskande. Ingen av respondenterna definierade dock livsfrågor i enlighet med 

hur begreppet lyfts fram i läroplanens centrala innehåll för de samhällsorienterade 

ämnena för årskurs 1-3 samt för religionskunskap för årskurs 4-6.  

6.2.2 Genomförande 
Enligt Hultman (2011) är det viktigt att en lärare kan frångå sin planering för att 

utforma undervisningen utifrån det som eleverna tar upp. Detta kallar han för 

intelligenta improvisationer. Precis som Hultman (2011) beskrev att 

improvisationsförmågan är något som förbättras genom erfarenhet nämnde en av 

lärarna att hon har blivit bättre på att ta vara på elevernas tankar och redan vid 

planeringen ser till att det finns utrymme för deras påverkan. Samma lärare berättade 

att hon oftast har en inledning och ett mål med undervisningen men att 

genomförandet, lektionens innehåll och arbetssätt, formas efterhand. Samtliga lärare 

poängterade vikten av att möta elevernas spontana livsfrågor och därmed låta 

planeringen gå förlorad till förmån för eleverna. Eleverna är alltså inte en 

påverkansfaktor vid planeringen, men har desto mer inflytande under själva 

genomförandet.  

6.2.2.1 Känsliga livsfrågor 
De känsliga livsfrågor som lärarna berörde som svåra att ta upp kan kopplas till den 

komplexitet som ingår i livsfrågebegreppet. Vissa frågor, såsom mobbning, döden, 

hem- och familjeförhållanden samt sex och samlevnad, togs upp av några lärare som 

områden som kan vara svåra att behandla. Att lärarna inte har full insikt i elevernas 

bakgrund och erfarenheter kan tänkas ligga till grund för detta. För att inte kränka 

eller uppröra någon i klassen vill de därför närma sig dessa områden med 

försiktighet. Enligt Grønlien Zetterqvist (2009) är det angeläget att ta vara på 

elevernas livsfrågor direkt när de uppkommer. Samtliga lärare svarade att det inte 

finns några livsfrågor som de medvetet undviker. Om det uppkommer en livsfråga 

sades det vara väsentligt att bemöta den oavsett karaktär.  

6.2.2.2 Elevinflytande 
Det är av betydelse för elevernas intresse och motivation att de får vara med och 

påverka undervisningen (Grimmitt, 2000). Ungefär hälften av de tillfrågade lärarna 

tyckte att eftersom livsfrågor är någonting elevnära är det lätt att ta del av elevernas 

inflytande i genomförandet av undervisningen om livsfrågor. Den andra hälften 

ansåg att det är svårt, dels på grund av att eleverna inte vet vad målet med 

undervisningen är och dels för att livsfrågor är så pass diffust. Genom följdfrågor och 

djupare analys av svaren framgick det att, fastän några lärare menade att 

elevinflytande är svårt, påverkar de ändå genomförandet i undervisningen. Detta 

inflytande kan ses som indirekt då lärarna inte nämnde eleverna som en 

påverkansfaktor i planeringen men ändå ger dem möjlighet att vara med och påverka 

genomförandet. Genom att lärarna följer upp och möter elevernas tankar och är 



 

25 

 

lyhörda för vad som intresserar dem sker alltså ett indirekt elevinflytande. Det kan 

antas att det är vanligt att lärare tolkar begreppet elevinflytande som att eleverna 

muntligt uttrycker sin önskan om vad de vill göra och hur de vill göra det. Därför 

tolkar kanske inte lärare att de ger eleverna inflytande genom att vara lyhörda och 

öppna för deras tankar och behov.   

En fråga ställdes angående huruvida lärarna trodde att eleverna uppfattar att de har 

inflytande över undervisningen. Även i denna fråga gavs varierade svar. En lärare 

påpekade att hon upplever att eleverna oftast inte är medvetna om att läraren styr 

undervisningen utifrån deras intressen. De flesta lärarna tyckte att det är lättare att 

låta eleverna vara med och påverka arbetssättet än innehållet i undervisningen om 

livsfrågor. Detta är intressant med tanke på att samtliga lärare svarade att de bemöter 

de spontana livsfrågor som uppstår i klassen vilket kan uppfattas som elevinflytande 

över undervisningens innehåll. I enlighet med det sociokulturella perspektivet 

uppkommer och utvecklas livsfrågor i samtal och gemensamma reflektioner 

(Hartman & Pettersson, 1980). Alltså kan spontana livsfrågor uppkomma när som 

helst i sociala sammanhang och när lärare bemöter dessa frågor ges eleverna 

inflytande över lektionens innehåll och riktning. 

6.2.2.3 Klassrumsklimat 
För att elever ska känna sig trygga och våga uttrycka sina åsikter är det enligt, bland 

andra, Eriksson (1999) väsentligt att skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Samtliga 

lärare ansåg att skapandet av ett tillåtande klimat i klassen är en viktig del i arbetet 

som lärare. Oskarsson och Svingby (2005) framhåller att det är läraren som ansvarar 

för utformandet av klassrumsklimatet, något som flera lärare också poängterade. En 

lärare uttryckte att skapandet av ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna kan 

känna sig trygga är en av de största och viktigaste uppgifterna en lärare har. Ett par 

av lärarna upplevde denna uppgift som svår och det kan spekuleras i om detta beror 

på att de inte har haft klassen från början utan tagit vid efter en annan lärare vid 

övergången från låg- till mellanstadiet. En lärare kom in på hur viktigt det är att 

tryggheten och öppenheten grundläggs så tidigt som möjligt och ständigt underhålls. 

Tanken i det sociokulturella perspektivet är att människor lär i samspel med varandra 

(Säljö, 2000) och enligt Vygotskij utvecklas lärandet bäst tillsammans med en mer 

kompetent kamrat eller vuxen. För att detta ska ske är det väsentligt att ett gott 

klassrumsklimat råder för att eleverna ska känna sig trygga att dela med sig av sina 

kunskaper och tankar. Hartman och Pettersson (1980) framhåller vikten av samtal 

och reflektion med andra. Alla intervjuade lärare påpekade att det är viktigt med ett 

bra klimat där alla vågar delge sina tankar eftersom livsfrågor många gånger 

uppkommer i sociala sammanhang. 

Även den fysiska miljön i klassrummet spelar roll för hur klimatet blir (Hultman, 

2001). En lärare nämnde att placeringen av elevernas bänkar är av betydelse för hur 

diskussioner kan genomföras och således hur klimatet utvecklar sig.  

6.3 Bedömning 

Samtliga lärare ansåg att det är svårt att bedöma elevers förmåga att samtala och föra 

resonemang om livsfrågor. Att lärarna har denna inställning är föga förvånande 

eftersom tidigare forskning visat på begreppets komplexitet. För att kunna göra en 

välgrundad och rättvis bedömning av elevernas förmågor är det av yttersta vikt att 

läraren är införstådd i vad livsfrågor är för något och vad det innebär. 
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6.3.1 Olika metoder för bedömning  
Pettersson (2011) poängterar att lärare bör använda sig av varierande 

undervisningsformer för att bemöta elevers olikheter, eleverna ska ges möjlighet att 

visa sin kompetens på flera sätt. Flera olika undervisningsformer kring livsfrågor 

nämndes vilket är ett bevis på att detta är något som de flesta lärarna tar i beaktande. 

Dessutom sade en lärare att bedömning bör ske vid flera olika tillfällen. En av 

syftesfrågorna var att ta reda på hur lärare tänker kring bedömning av elevernas 

förmåga att samtala och resonera om livsfrågor. Det visade sig efter analys av 

lärarnas intervjusvar att låg- och mellanstadielärarnas tankar kring bedömning skiljer 

sig åt i hög grad. Det fanns en samstämmighet bland lågstadielärarna att bedömning 

av elevernas förmåga att samtala om livsfrågor sker genom observation när eleverna 

diskuterar i olika gruppkonstellationer. Denna typ av bedömning kan tolkas som mer 

fri och ständigt pågående i jämförelse med hur mellanstadielärarna bedömer. 

Samtliga mellanstadielärare nämnde att något skriftligt test bör finnas för att kunna 

se varje elevs individuella förmåga. På grund av att betyg nyligen införts från och 

med höstterminen i årskurs sex kan det antas att mellanstadielärarna är mer 

målstyrda i sin bedömning än vad lågstadielärarna är.  

6.3.2 Synliggöra målen 
Att lärare synliggör för sina elever vad de förväntas tillägna sig är en fördel för deras 

kunskapsutveckling (Jönsson, 2011). Flera lärarsvar stämde in på författarens 

resonemang och lärarna menade att de arbetar mycket med att medvetandegöra den 

individuella lärandeprocessen för eleverna. Speciellt i ett område som livsfrågor 

verkar det vara viktigt att framhäva då ett antal lärare uppmärksammat att eleverna 

ibland inte uppfattar att undervisning sker när diskussioner kring livsfrågor äger rum. 

En lärare på mellanstadiet framhöll att de arbetar med att synliggöra de olika 

betygskriterierna så att eleverna vet hur de kan nå ett visst betyg. 

6.4 Slutsats 

Det har i studien visat sig att livsfrågor kan definieras olika och kan av några 

dessutom uppfattas som ett svårtolkat begrepp. Eftersom samtliga SO-lärare enligt 

läroplanen är ålagda att undervisa om livsfrågor kan det tyckas väsentligt att först 

reda ut vad begreppet innebär. Som en lärare nämnde är det lärarens personliga 

tolkning av läroplanen som blir avgörande för hur undervisningen om livsfrågor 

planeras, genomförs och därmed också bedöms. Livsfrågor är förmodligen inte det 

enda begreppet i Lgr 11 som är diffust. Att urskilja dessa begrepp i läroplanen och 

klargöra dem är därför något som varje lärare och blivande lärare måste ägna mycket 

tid åt för att kunna ge sina elever en så genomtänkt och god undervisning och 

bedömning som möjligt. 
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Bilagor 

Bilaga 1: INTERVJUFRÅGOR 

I syftet till religionskunskapsundervisningen står det att ”undervisningen ska 

stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor.” 

1. Vad är livsfrågor för dig och hur definierar du det begreppet? 

 

2. Vad ingår i din undervisning om livsfrågor? 

 

3. Vad vill du att dina elever ska tillägna sig om livsfrågor? 

 

4. Vilken eller vilka faktorer påverkar din religionsundervisning vad gäller 

upplägg och planering? (först som en öppen fråga, sedan exempel som 

läroplan, samhället, eleverna, läromedel, kollegor, din personlighet) 

 

Elevernas kunskaper om livsfrågor är också något som ska bedömas.  

 

 Beroende på årskurs: 

 I Lgr 11 står det som ett kunskapskrav för årskurs 3: ”Eleven kan samtala 

om elevnära livsfrågor.” 

 

 I Lgr 11 står det som ett kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6: 

”Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i 

olika sammanhang.” 

 

5. Hur tänker du kring bedömning av elevernas förmåga att samtala/resonera om 

livsfrågor? 

 

6. Upplever du att det finns något som är extra svårt att prata med eleverna om 

vad gäller livsfrågor?  

 

7. Finns det livsfrågor som du medvetet undviker att beröra i din undervisning?  

 

8. Hur låter du eleverna vara med och påverka hur du väljer innehåll och 

arbetssätt i din undervisning om livsfrågor? 

 

9. Tror du att dina elever känner att de har inflytande över undervisningen?  

Om JA: Hur då? 

Om NEJ: Vad tror du att det beror på? 

 

10.  Hur tänker du kring skapandet av ett tillåtande klimat i klassrummet där alla 

vågar uttrycka sina livsfrågor? 

11. Är det något du vill tillägga eller någon fråga du vill gå tillbaka till? 

 


