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Sammanfattning 

Jag har gjort ett läromedel för årskurs 1-3 som kan användas i undervisningen om livsfrågor. 

Syftet med läromedlet är att olika livsfrågor ska kunna bearbetas på ett konkret och elevnära 

sätt som väcker intresse för ämnet. Läromedlet ska stimulera elever och lärare till dialog där 

olika erfarenheter och tankar möts för att utveckla en förståelse för oliktänkande. Till 

läromedlet har jag skrivit en lärarhandledning som riktar sig till lärare som stöd i 

undervisningen. Lärarhandledningen beskriver läromedlet ingående och ger förslag på hur 

läraren kan arbeta med materialet. Genomförandeprocessen har förutom planering och 

skapande av mitt läromedel bestått av att läsa tidigare forskning om ämnet, göra en 

omvärldsanalys, genomföra användarorienterade intervjuer med lärare och barn samt 

skrivande av rapporten. Läromedlet har även testats och utvärderats i en klass. 

 

Nyckelord: Livsfrågor, läromedel, lådor, dialog, konkretisering. 
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1. Inledning 

Livsfrågorna är en del av att vara människa. Någon gång i livet brottas vi alla med de 

livsviktiga frågorna och funderar över frågor som: Varför finns jag? Finns det en mening med 

mitt liv? Hur ska jag leva ett lyckligt liv? Vad är en rättvis värld? Vad händer när jag dör?  

I religionskursen som jag har läst inom min lärarutbildning beskrevs bristen på 

livsfrågeundervisning som ett centralt problem i grundskolan. Forskning visar att det finns 

behov hos unga att få prata om stora och små livsfrågor. Trots det innefattar religionsämnet 

till största del rena faktakunskaper om olika religioner och livsfrågorna lämnas åt sidan, vilket 

är synd. För barn är nyfikna och funderar över både stora och små ting. De har många kloka 

tankar som lärare bör ta vara på och använda i undervisingen. Dessutom ska skolan, enligt 

styrdokumenten, ge plats åt livsfrågor i verksamhet och undervisning. Därför gör jag det här 

arbetet. Min förhoppning är att fördjupa mig i ämnet och använda de nya kunskaper jag 

inhämtar som underlag när jag skapar ett läromedel som lärare kan använda i 

livsfrågeundervisningen med sina elever. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Vad säger läroplanen om livsfrågorna?  

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

förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en 

personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva” 

(Skolverket 2011, s. 186). 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011 (Skolverket 2011, 

sida?) ska skolans verksamhet ge eleverna utrymme att reflektera över livsfrågorna. Skolan 

ska också gynna förståelse för andra människor och utveckla elevers förmåga till inlevelse. 

Det är en social mötesplats där det ska uppmuntras till personliga ställningstaganden och en 

öppenhet för skilda uppfattningar. Det innebär också att ingen ska utsättas för diskriminering 

eller känna sig kränkt på grund av t.ex. trosuppfattning eller personlig åsikt (Ibid. s. 7-8). I ett 

samhälle som idag utmärks av mångfald är kunskaper om olika livsåskådningar väsentliga 

och betydelsefulla för att skapa ömsesidig förståelse och respekt för varandra (Ibid. s. 186).  

 

2.2 Definition av livsfrågor 

Begreppet livsfrågor hör på sätt och vis ihop med begreppet livsåskådning, men orden bör inte 

förväxlas. En livsåskådning består av en människas svar eller tänkande kring olika livsfrågor. 

Den beskriver en människas sätt att beskåda tillvaron, där olika delar som världssyn, centralt 

värderingssystem och grundhållning innefattas. Det påverkar människans syn på världen, 

människan och samhället, etik och moral samt värderingar. Livsåskådningen formar ens 

personlighet och liv (Löfstedt 2011b, s. 54-55). En livsåskådning är sällan definitiv, utan är en 

process som följer människan genom livet. Alla människor har någon form av livsåskådning, 

som kan vara antingen religiös eller icke-religiös och mer eller mindre genomtänkt (Löfstedt 

2011a, s. 122).  

 

Vad är då en livsfråga? Löfstedt (2011b, s. 52-53) menar att begreppet livsfrågor har samma 

innebörd som existentiella frågor. Det innefattar frågor om livet och existensen. Det kan dels 

uttryckas i religiösa funderingar om varifrån vi kommer, om det finns något gudomligt, och 

om vad som händer när vi dör. Det kan också vara tankar om ens eget liv, om vad man tycker 

är viktigt i livet och hur man vill att livet ska vara. Samtidigt kan det handla om etiska frågor 

som hur man ska bemöta sina medmänniskor och vad som är rätt och orätt. Dahlin (2011, s. 
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51-53) tillägger att livsfrågor saknar rationella svar, och inte kan besvaras utifrån fakta, även 

om sådan kunskap kan vägas in i svaren. Livsfrågorna besvaras genom våra sätt att leva och 

svaren varierar beroende på personliga erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Det betyder 

att människors syn och svar på olika livsfrågor grundar sig i deras insikter, som kan vara mer 

eller mindre visa. Alla människor äger således sin egen sanning.  

 

2.3 Från en enhetskultur till ett mångkulturellt samhälle.  

Det är ett bra tag sedan Sverige var en enhetskultur med kyrkan som centrum i samhället med 

tydliga kulturella värderingar och traditioner som överfördes på de yngre generationerna. 

Barnen skulle fostras enligt den kristna läran och formas till medborgare som passade inom 

ramen för den enhetskultur som rådde (Lendahls 1990, s. 15). Idag däremot har Sverige 

avkristnats och sekulariserats samtidigt som människor har flytt från krig och hot i andra 

länder för att hitta trygghet i Sverige. Enhetskulturen har utvecklats till ett mångkulturellt 

samhälle där människor med ett flertal olika värderingar, traditioner och livsstilar rör sig. Det 

märks om inte annat i skolan. På en sådan plats krävs respekt, förståelse och tolerans 

gentemot varandra. Barns olika bakgrunder, religiösa övertygelser och livsåskådningar kräver 

en öppenhet för olika typer av livsfrågor (Olivestam 2006, s. 111). Därför är det livsviktigt att 

sådana frågor får en plats i undervisningen. 

 

2.4 Problem kring livsfrågeundervisningen 

1969 undersökte skolöverstyrelsen tonåringars intresse för olika moment inom 

religionskunskapsämnet. Resultatet av undersökningen visade att eleverna hade ett större 

intresse för de egna livsfrågorna än vad de hade för faktakunskaper om olika religioner. Dessa 

svar skulle ge stöd åt religionslärare att ändra sin kunskapscentrerade undervisning till att bli 

elevcentrerad med utgångspunkt i elevernas frågor (Skolöverstyrelsen 1969). En senare 

undersökning som genomfördes år 1980 bekräftade 1969 års resultat. Intresset för livsfrågor 

var fortfarande högt hos eleverna förhållandevis till det svaga intresset för faktastoff. 

Resultatet visade även att elevernas intressen inte påverkade undervisningen i sin helhet, utan 

i verkligheten gick religionslektionerna fortfarande ut på att förmedla fakta om olika 

religioner (Olivestam 2006, s. 31). Än idag håller trenden i sig. Det är brist på 

livsfrågeundervisning i alla stadier i grundskolan, trots att elevernas intressen efterfrågar 

detta. Detta centrala problem i religionsundervisningen lämnar ett behov som behöver fyllas. 
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Även om barn och unga i flera undersökningar har visat ett stort intresse och behov av att få 

arbeta med livsfrågorna i skolan, visar forskning att det råder brist på sådan undervisning. 

Undersökningar med skolpersonal har visat att även de tycker att livsfrågor bör ha en central 

plats i verksamheten. Men många lärare känner en osäkerhet inför att samtala om livsfrågor. 

Det är även svårt att veta hur livsfrågorna ska konkretiseras med eleverna (Dahlberg m.fl. 

1977, s. 52) samtidigt som många upplever en brist på material inom ämnet (Ibid. s. 97).  

 

Att fundera på livsfrågor innebär i stora drag att söka efter olika sätt att tolka livet på. Vissa 

psykologiska teorier om barndomen skulle påstå att barn är för spontana och för ytliga för att 

fundera på livets stora frågor och att man måste ha uppnått en viss mognadsnivå innan man 

kan utveckla en livstolkning. Det skulle betyda att små barn inte är redo för att tänka och 

samtala om livsfrågor. Tvärtom har många undersökningar visat att små barn också reflekterar 

över sina livsvillkor, vid sidan av det vardagliga (Hartman i Löfstedt 2011, s. 23).  

 

Hartman (i Green m.fl. 1994, s. 12) påstår att livsfrågor alltid kommer att finnas i 

klassrummet. Inte för att läroplanen säger det, utan för att eleverna bär dem med sig. Skolan 

och lärarna kan genom att hantera situationen hjälpa barnen att bearbeta de frågor de bär på. 

Läraryrket handlar trots allt om möten med barn, deras funderingar och utveckling. 

 

2.5 Syfte 

Syftet med arbetet är att utveckla ett läromedel för årskurs 1-3 som på ett konkret och 

intresseväckande sätt låter eleverna bearbeta olika livsfrågor med olika uttryckssätt.  

Målet med läromedlet är: 

 Att lärare ska kunna använda läromedlet som grund i livsfrågeundervisningen. De ska 

få stöd och inspiration av lärarhandledningen men ändå med frihet kunna arbeta med 

materialet på sitt eget sätt utifrån sina elevers behov och intressen.  

 Att elever med hjälp av läromedlet ska stimuleras till samtal och reflektion om 

livsfrågorna i ett socialt sammanhang, och ges tillfälle att utveckla sin förmåga att 

analysera och argumentera, samt utveckla en förstålse och acceptans för oliktänkande.  
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3. Genomförandeprocess 

3.1 Omvärldsanalys 

Livsfrågor utgör kärnan i läromedelet. För att få en uppfattning om vad som redan finns att 

tillgå på marknaden har jag samlat ihop olika källor i form av religionsdidaktisk litteratur, 

artiklar och tidigare forskningsresultat som jag hittat i universitetsbiblioteken, och via 

sökmotorn Diva. Google har också använts som sökmotor i vissa fall, t.ex. för att googla efter 

liknande läromedel som redan finns. För att få en förståelse för barns tankar om livet har även 

litteratur om detta fått betydelse för min produkts utveckling.   

3.1.1 Tidigare forskning 

När jag gick igenom tidigare forskning sökte jag efter sådant material som berörde ämnet barn 

och livsfrågor, lärares inställning till livsfrågor samt hur livsfrågorna tar plats i 

undervisningen. Att hitta aktuell forskning om detta visade sig vara en utmaning, då livsfrågor 

som forskningsområde var som störst på 70 och 80-talet. Dessutom handlar mycket forskning 

om grundskolelever på högstadiet, och inte så mycket om de yngsta barnen i grundskolan som 

är min målgrupp. Jag är medveten om att detta kan innebära en skevhet i materialet, eftersom 

samhället ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för trettio år sedan. T.ex. speglar inte 

forskningen det miljömedvetna och mångkulturella samhälle som Sverige är idag. Man kan 

därför tänka sig att barns livsfrågor numera även omfattar frågor om krig och invandring, 

miljöförstöring och hållbar utveckling. Däremot överensstämmer stora delar av 70- och 80-

talets forskningsresultat med forskning som gjorts tidigare än så. Det talar för att barn i alla 

tider funderar över ungefär samma livsfrågor som rör deras liv i stort och smått. Därmed tror 

jag, förutom att tankarnas karaktär kan ha ändrats till följd av samhällspåverkan, att många av 

undersökningarna som gjordes på 70- och 80-talet skulle ge ungefär samma resultat om de 

gjordes idag. Det material i form av rapporter, artiklar och böcker som jag anser vara mest 

användbart för detta arbete presenteras här.  

 

En svensk forskare vid namn Sven G. Hartman har genomfört många undersökningar som har 

med barn och livsfrågor att göra. Han har i sina undersökningsmaterial med barn upptäckt att 

livsfrågor ofta förekommer i barns tankevärld, jämsides med det alldagliga. Det finns därför 

goda belägg för att barn reflekterar över livet i stort och smått. Uttryckssätten för sina 

funderingar skiljer sig något åt beroende på ålder och kön, men frågorna barnen bär på är i 

många fall samma (Hartman 1992, s. 18). Frågorna speglar ofta sådant de har sett eller varit 
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med om. De söker mål, kanske ett möjligt svar eller ett nytt sätt att uttrycka frågan på. 

Frågorna är barnens sätt att söka mening och förstå sin tillvaro. Barn behöver därför ett språk 

och ett innehåll som stödjer deras bearbetning av olika livsfrågor (Ibid. s. 21-22). 

 

”Resultaten ger anledning till att varna för det vanliga misstaget att blanda samman form och 

innehåll. Förväxla inte barnens förmåga att uppleva, känna och reflektera med deras 

förmågan att uttrycka och formulera sina upplevelser, känslor och reflektioner”. 

(Hartman 1992 s. 20) 

 

Det är tydligt att det finns ett intresse av livsfrågor hos barn i alla åldrar, menar Hartman. De 

motiv som är mest förekommande i barns texter och i undersökningsmaterialen är funderingar 

om rättvisa, glädjeämne, ensamhet, mobbning, krig, framtid, vänskap och relationer, samt 

frågor om att åldras, livet och döden. Ett motiv som blev vanligare under 90-talets 

undersökningar var tankar om miljöförstöring. En slutsats som kan dras av detta är att barns 

tankar speglar både det positiva och det negativa i det samhälle de lever i (Hartman & 

Torstensson Ed 2007, s.86; Hartman 1992, s. 102-103). 

 

Hartman anser att livsfrågornas abstrakta form kan konkretiseras genom att välja 

undervisningsinnehåll som utgår från barns erfarenheter och intressen (Hartman 1992, s. 16-

17). Det handlar också om att hitta gemensamma beröringspunkter mellan elevers tankevärld 

och skolans undervisning, vilket Hartman anser vara en stor möjlighet för skolans 

livsfrågeundervisning (Ibid. s. 24). 

 

Tillsammans med Dahlberg och Pettersson skrev Sven G. Hartman 1977 en bok som handlar 

om deras studier om lärares erfarenheter av barn och livsfrågor. Genom en enkätundersökning 

som personal i förskola och skola fick svara på, studerades barns förutsättningar att förstå och 

handskas med livsfrågor, samt undervisningsmetodiska problem som kan uppstå i samband 

med livsfrågor (Dahlberg m.fl. 1977, s. 7). Svaren på enkätfrågorna visade att majoriteten av 

de tillfrågade lärarna ansåg att livsfrågor bör tas upp i verksamheten, men att det är svårt att 

veta hur. Nedan presenteras några svårigheter som många upplevde som hinder för 

livsfrågornas plats i undervisningen:  

 

 Osäkerhet. De flesta lärarna kände sig osäkra över hur tillämpningen ska anpassas till 

individernas förutsättningar.  



 
 

11 
 

 Föräldrakonflikter. Många lärare var rädda över att deras uppfattningar skulle ställas 

mot hemmets och att det skulle kunna leda till konflikter, då man oftast inte vet hur 

föräldrarna ställer sig i sådana frågor.  

 Konkretion. Det ansågs vara en utmaning att hitta ett sätt som behandlar frågorna på 

ett konkret sätt med barnen (Ibid. s. 52).  

 Att inte påverka. Eftersom små barn är formbara och ofta ser upp till sin lärare var 

många rädda för att påverka sina elever med sin egen livsåskådning (Ibid. s. 74).  

 Brist på material. Hälften av de tillfrågade lärarna ansåg att det råder brist på lämpligt 

läromedel som berör just livsfrågor (Ibid. s. 97). 

 

Dahlberg m.fl. (1977, s. 74) menar att verksamheten i skolan ska engagera och då är det näst 

intill omöjligt för lärare att bedriva undervisning utan att påverka. Hur man än bär sig åt, så 

påverkar lärare sina elever i alla möjliga situationer. Eftersom öppenhet och ärlighet är viktigt 

för relationen mellan lärare och elev bör läraren, utan att det blir ensidigt, också svara på 

elevernas frågor om var man själv står i olika livsfrågor. Vidare måste man också förklara att 

det finns många olika uppfattningar och att de måste mötas med respekt för oliktänkande. 

 

Birgitta Fors är universitetsadjunkt vid institutionen för ämnesdidaktik i lärarutbildningen och 

har skrivit en rapport (Fors 1997) om förskollärarstudenters upplevda svårigheter vid möte av 

barns livsfrågor. Trots att rapporten handlar om förskollärarstudenters bemötande med barns 

livsfrågor i förskolan ansåg jag att liknande resultat och slutsats säkerligen kan dras även för 

lärare i grundskolans första år, eftersom en stor del av hennes resultat överensstämmer med 

Dahlberg, Pettersson och Hartmans slutsatser. Fors har för att undersöka detta gjort en 

förutsättningsanalys för etikundervisningen, där intervjuer med 20 studenter på 

förskollärarprogrammet har tillfrågats om hur och varför de bemöter barns livsfrågor på ett 

visst sätt. Resultatet visade att studenterna hade skiftande idéer om hur barns frågor kan 

bemötas, t.ex. genom att tala om olika synsätt, att möta barn i samtal samt att försöka ge 

konkreta svar. Fors (1997, s. 39) skriver att det viktigaste är att den vuxna finns där och inte 

ignorerar barnets frågor utan svarar på ett ärligt och öppet sätt för att kunna reflektera 

tillsammans med barnet och på så sätt stödja barnets tankeprocess. Såra inte barnet genom att 

säga emot barnets tankar, utan ge det stöd i funderingarna. Kring livsfrågor har alla en egen 

syn, ingen har mer rätt än någon annan. Förnekar man som pedagog ett barns tro finns det risk 

att barnet inte vill fortsätta samtala och mister förtroende att samtala om liknande saker igen 
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med läraren. Intervjuundersökningen visade att studenterna också upplevde livsfrågorna som 

problematiska i verksamheten eftersom de väcker osäkerhet. Osäkerheten handlade främst om 

att det känns svårt att bemöta barns livsfrågor om man som pedagog inte själv har bearbetat 

dem samt upplevda krav på att man själv som vuxen borde kunna ge klara svar. De som hade 

en tydlig uppfattning ville inte tala om den med rädsla för att påverka barnen. Det fanns också 

en uppfattning om att föräldrarna borde besvara sådana frågor, då barn kan bli frustrerade 

över helt skilda svar från olika håll (Ibid. s. 41-44). Det rapporterades slutligen också att 

faktastoff är lättare att förmedla till barnen än vad medmänsklig kunskap är (Ibid. s. 49). Fors 

drar slutsatsen att beredskap saknas när det handlar om livsfrågor i den pedagogiska 

verksamheten. Hon menar att studenterna borde få bearbeta olika livsfrågor som en del av 

deras utbildning. Det skulle kunna öppna upp för andra attityder som kan leda till nya 

varierade tillvägagångssätt för hur livsfrågor kan bearbetas med barn, så att barn utvecklar sin 

tanke- och känslovärld, samt relationen till tillvaron och andra människor (Ibid. s. 65). 

 

Björn Skogar, docent i Tros- och livsåskådningsvetenskap betonar i en av sina texter (i Almén 

m.fl. 2000, s. 112) att berättandet och olika slags poetiska former ligger nära vår livstolkning. 

Det beror mestadels på att det poetiska språket är mer öppet än det informativa, och det 

aktiverar vår inlevelseförmåga och vi träder in i nya perspektiv på ett lekfullt sätt. Författaren 

menar med detta som grund att lärare borde använda sig mer av konstnärliga verk som 

undervisningsmaterial och blanda in estetiska ämnen i religionsämnet. 

 

3.1.2 Andra läromedel 

Det finns en del läroböcker i religion för elever i grundskolan. Det största urvalet finns bland 

läroböckerna i högstadiet. På lågstadiet ingår ofta religionsämnet i SO-läroböcker, där 

innehållet till största del omfattar faktastoff om olika religioner. För högstadiet finns många 

läroböcker för enbart religionsämnet, men precis som tidigare forskning har visat syftar 

innehållet mest till att förmedla faktastoff. Livsfrågorna får ett minimalt utrymme och ingår 

ofta i sista kapitlet som brukar gå under benämningen etik. Om en lärare väljer att arbeta med 

läroboken som grund och följa den ordningen som presenteras finns alltså en risk att 

etikkapitlet inte hinns med i slutet av kursen. 

 

På Liber.se, ett förlag som riktar sig mot utbildningsmarknaden, finns många läromedel att 

hitta. Där finns även ett sökfält som kan användas för att söka efter det man letar efter. 
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Sökordet ”livsfrågor” ger endast ett resultat, och det är en bok för gymnasiet som heter Etik 

och livsfrågor i vård och omsorg. Söker man däremot på ordet ”religion” finns flera böcker 

att hitta för grundskolan, dock endast en bok för årskurserna F-3, som är min målgrupp, och 

det är Barn i religionernas värld av Jenny Berglund och Gunilla Gunner.  

 

Även om livsfrågorna inte får mycket utrymme i läroböckerna, så finns det istället några 

handledningsböcker som berör livsfrågorna.  Bengtsson & Larsson (2002) har t.ex. skrivit en 

metod- och inspirationsbok för lärare. De arbetar själva som lärare i grundskolan och har 

utvecklat en metod som de kallar Min tanke. Det innebär att de ställer frågor till eleverna som 

de kanske inte annars hade svarat på. Syftet med frågorna är att utveckla barns tankeprocess 

och att de ska lära sig uttrycka sina tankar i tal och skrift. Eleverna lär sig att förstå att deras 

tankar är dyrbara och att de duger. Dessutom lär de sig att respektera andra människors tankar 

samtidigt som de ökar sin empatiförmåga. Det är en tillgång i livet att med ord kunna förklara 

sina känslor. Arbetssättet är inriktat mot barn på låg- och mellanstadiet. Min produkt har 

målgruppen 7-10 år, och täcker alltså ungefär samma åldersspann. Min idé liknar deras 

arbetssätt på så sätt att eleverna får fundera och ta ställning till olika frågor, samt använda tal 

och skrift för att uttrycka hur de tänker. Skillnaden är att Bengtsson & Larsson använder en ny 

fråga varje dag som eleverna får arbeta med i en halvtimme. Mitt läromedel ska presentera en 

ny fråga, eller ett tema som man kan välja att arbeta med under en längre tid än så. Jag väljer 

också att ha varierande arbetssätt för varje livsfrågelåda så att undervisningen inte blir 

enformig. Jag har däremot hämtat inspiration i Bengtsson & Larsson när jag funderat över hur 

mitt egna läromedel ska utveckla sig. 

 

Birgit Lendahls (1990) har skrivit en handbok för lärare som heter Lära om livet. Den 

innehåller pedagogiska utgångspunkter för livsfrågor som följs upp av förslag till 

arbetsuppgifter med elever. Arbetsuppgifterna är mer varierade än i Bengtsson & Larssons 

(2002) metodbok. Uppgifterna kan t.ex. vara att göra ett collage, skriva listor och olika typer 

av texter, dilemmafall och diskussionsunderlag. Lendahls förslag till elevuppgifter liknar 

mina egna, fast jag har tänkt göra ett läromedel och inte en handbok. 

 

Sammanfattningsvis har jag i min omvärldsanalys inte hittat ett läromedel av den form som 

jag har tänkt mig. Den traditionella läroboken ger ett minimalt utrymme till livsfrågorna inom 

religionskunskapen. Förutom läroböcker finns det en del metodböcker som beskriver hur 

lärare kan arbeta med livsfrågorna. Även om metoder och aktiviteter påminner om mitt 
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läromedel delar det fortfarande inte yttre form, då jag har tänkt skapa ett läromedel som inte 

är i bokform.   

 

3.2 Användaranalys 

För att läromedlet skulle bli så användarorinterat som möjligt bestämde jag mig för att 

intervjua lärare och barn om vad de kan tänkas vilja arbeta med. Trost (2010, s. 32) anser att 

om man vill förstå eller hitta ett mönster av upplevelser och erfarenheter så ska man göra en 

kvalitativ studie. Eftersom mitt syfte var att skapa ett nytt läromedel som riktar sig mot lärare 

och elever i skolan var det angeläget att intervjua de som ska använda produkten, d.v.s. lärare 

och barn. Genom att intervjua olika personer kunde gemensamma mönster av erfarenheter och 

intressen belysas och vara till hjälp i utvecklingen av produkten. Nackdelen med 

intervjuunderlag är att kvalitativ data enbart bygger på ett mindre urval som inte kan 

representera en hel yrkeskår (Ibid. s. 32). Intervjuer är även tidskrävande då man ska 

formulera frågor, kontakta potentiella intervjukandidater, transportera sig fram och tillbaka till 

mötesplatsen och slutligen analysera och sammanfatta intervjusvaren. Men intervjuer har 

också en stor flexibilitet i och med att följdfrågor kan ställas för att utveckla och fördjupa 

svaren. Dessutom kan tonfall, mimik och pauser ge en annan bild av svaren än om de hade 

skett skriftligt i en enkät (Bell 2006, s. 158).  

 

Jag valde medvetet att begränsa mitt urval till tre tillfrågade lärare med tanke på den 

begränsade tiden för arbetet, samt att jag också ville hinna intervjua två barn. Men jag anser 

att det är tillräckligt för ett sådant här arbete, om man dessutom ska hinna återkoppla med 

intervjupersonerna under skapandeprocessen. Att jag valde att intervjua tre lärare har att göra 

med att jag ville se om jag kunde hitta mönster i deras svar, samt få inspiration till produkten 

från fler håll än ett. De tre lärarna kommer från tre helt olika bakgrunder och har olika mycket 

erfarenhet av läraryrket, vilket också gav en del skiftande svar.  

 

Bell (2011, s. 159 – 163) skriver om strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Jag valde 

från början en mer ostrukturerad form för mina intervjuer med lärare och barn för att frågorna 

skulle ge så öppna och personliga svar som möjligt. Enligt Bell (Ibid. s. 161-163) kan 

ostrukturerade intervjuer utifrån ett specifikt tema (i mitt fall livsfrågor i undervisningen) ge 

mycket väsentlig information. Författaren menar att det är bra att hitta en balans mellan 

strukturerad och ostrukturerad intervjuform för att kunna ge den tillfrågade utrymme att 
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uttrycka vad den anser vara viktigt i frågan, men samtidigt hålla en viss struktur. Annars finns 

det en risk att informationen blir så överflödig att man går vilse och inte vet vad man ska göra 

med den. Utifrån detta valde jag slutligen att arbeta utifrån den fokuserade intervjun (Ibid. s. 

162). Det innebär att man intervjuar oberoende av frågeformulär och checklista, men att man 

har vissa frågor förberedda för att hålla sig inom ramen för intervjuns syfte. Den tillfrågade 

får då utrymme att svara fritt på frågorna och samtidigt prata kring tankar som de väcker. En 

fördel med en fokuserad intervju är att dess ram planeras i förväg med färdigformulerade 

frågor vid intervjuns start. Analysen därefter blir därför också lättare att utföra. 

 

Inför barnintervjuerna insåg jag att frågorna skulle behöva konkretiseras för att lägga 

intervjun på deras nivå, vilket var en utmaning. Livsfrågor kan vara ett abstrakt begrepp att 

förstå bara för vuxna, och kan skapa ännu mer förvirring hos barn. Trost (2010, s. 59-60) 

skriver att barn ofta inte har tålamod att sitta stilla lika länge som vuxna, och därför brukar 

barnintervjuer göras kortare. Jag bestämde mig för att ställa liknande frågor till barnen som 

till de vuxna lärarna, fast med egentillverkade kort som hjälpmedel. Korten bestod av olika 

förslag på livsfrågor med passande bilder som jag skrivit ut och klistrat dit på korten. Bilderna 

hämtade jag från Googles sökmotor, och anpassade sökningen till bilder som får användas i 

icke-kommersiellt bruk. Det blev sammanlagt 13 kort med olika livsfrågor. Jag valde sådana 

teman som flera gånger återkommit i litteratur om barns tankar och livsfrågor. Dessa var 

frågor om kärlek, rädsla, oro, stress, lycka, att vara människa, ensamhet, kamratskap, frihet, 

gudstro, rättvisa, att åldras och döden. I lärarintervjuerna fick personerna tänka självständigt 

och fritt berätta om vad som är livsfrågor för dem. Barnen fick istället med korten som hjälp 

berätta vilka frågor de någon gång har funderat över eller ofta tänker på. 

 

Jag valde att dokumentera intervjuerna med ljudinspelning på mobiltelefon med förutsättning 

att intervjupersonernas gav sitt medgivande. Jag placerade telefonen mitt på bordet så att den 

var väl synlig för både mig och den intervjuade. Beslutet att använda ljudinspelning som 

dokumentationsform togs för att slippa anteckna och därmed rikta min fullaste 

uppmärksamhet mot personen. Bell (2006, s.165) skriver också att inspelning är bra för att 

sammanfatta och uppmärksamma vissa kommentarer som kan ha betydelse för innehållet. 
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3.2.1 Forskningsetiska principer 

Inför intervjuerna har jag tagit del av de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet 

(u.å.) hänvisar till, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det innebär att jag meddelade mina intervjupersoner, både skriftligt och 

muntligt, om vad detta självständiga arbete syftar till och till vad intervjuunderlaget kommer 

användas. Medverkan var helt frivilligt och personerna fick innan intervjun lämna samtycke 

till både deltagande och ljudinspelning som dokumentationsform. Inför barnintervjuerna såg 

jag även till att få vårdnadshavares samtycke för detta.  

 

3.2.2. Sammanfattning av intervjuresultat 

Lärare 1 har ett års erfarenhet och jobbar i en förortskola utanför en större stad.  Lärare 2 

jobbar i en stadsskola i en mellanstor stad och har över 20 år som lärare bakom sig. Lärare 3 

arbetar i en storstadskola och har varit verksam som lärare i tjugo år.  

 

Lärarna hade lite olika tankar och synpunkter på frågan om vad livsfrågor är för dem. Lärare 1 

kopplade livsfrågor till livskunskap och hur man är mot sina medmänniskor, men också till 

frågor av djupare slag som om det finns någon mening med livet. Lärare 3 tyckte att livsfrågor 

är ett brett ämne, men främst tänkte hon på religiösa och etiska frågor, medan lärare 2 ansåg 

att det inte på något sätt handlar om religion, utan om värdegrundsfrågor och hur man ska 

förhålla sig till varandra i samhället. De höll alla med om att det behövs material inom 

livsfrågeämnet och att det finns en viss osäkerhet hos lärare när det handlar om livsfrågor. 

Lärare 2 trodde att osäkerheten som finns hos många lärare bottnar sig i en rädsla för att blotta 

sig inför sina elever. Men hon tyckte att man ska våga göra det och alltid svara ärligt på 

barnens frågor, hur jobbig frågan än kan vara. Lärare 1 önskade sig ett material som kan 

öppna upp för diskussion med eleverna, gärna färdiga frågor där eleverna kan dela med sig av 

sina tankar. Hon trodde även att en tydlig och välformulerad lärarhandledning skulle vara till 

god hjälp. Lärare 2 efterfrågade ett läromedel i form av en låda som innehåller små 

påståenden eller uppdrag som man kan prata om i klassen. Lärare 3 skulle vilja ha ett material 

som fungerar som en utgångspunkt i arbetet, som gör undervisningen om livsfrågor konkret 

för barnen.  

 

Utöver lärarna intervjuade jag två barn. Barn 1 är en 11-årig flicka och går i skolan i en 

storstad. Barn 2, också en flicka, är 7 år gammal och går i skolan i en mellanstor stad.  
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Barnen kunde inte minnas att de har pratat eller arbetat med livsfrågor i skolan, men efter att 

ha pratat en stund och tittat på korten kunde båda komma ihåg situationer då de t.ex. hade 

pratat om kamratskap. Båda två berättade att de ofta tänker på döden, och sådant de inte vet 

någonting om.  Barn 1 sa att hon ofta tänker på morfar och farfar som är döda och undrar var 

de är någonstans nu. Barn 2 berättade att hon tänker på döden när hon hör någon prata om 

hennes döda mormor eller någon annan som har dött. Döden skrämmer henne. Utifrån 

barnens sammanfattade svar så verkade frågor om döden, att åldras, gudstro, rättvisa, kärlek, 

kamratskap, rädsla och glädje vara sådant de vill prata mer om i skolan.  
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4. Didaktiska utgångspunkter för läromedlet 

Vid produktutvecklingen har jag främst utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

kombinerat med pragmatism, ett dialogperspektiv samt ett kognitivt perspektiv. Det 

sociokulturella och pragmatiska perspektivet står för att koppla lärande till sociala 

sammanhang, medan det kognitivismen betonar individens självständiga tänkande och 

reflekterande som källa till kunskap. Många skulle uppenbarligen hävda att kognitivt och 

sociokulturellt perspektiv motsäger varandra, men i en lärandemiljö är det väsentligt att flera 

olika teorier tillämpas. Därför ska läromedlet utifrån dessa teorier innebära att elever får träna 

sin tanke- och reflektionsförmåga, både självständigt och tillsammans i grupp där de kan lära 

av varandra. De får upptäcka och lära tillsammans i en social kontext, men ändå utmanas i att 

tänka självständigt. 

 

4.1 Kognitivt perspektiv 

Jean Piaget, företrädare. Hans syn på lärande var att barn lär när de aktivt söker efter kunskap 

och upptäcker världen, därför ansåg han att fler elevaktiva arbetsformer skulle införas i 

skolan. Kognitivismen antar att människor hela tiden tillägnar sig information om världen 

som lagras och bearbetas inom oss. Kunskap kan inte förmedlas som en ursprungligt lagrad 

och färdigpackad information, utan människor bygger upp sin egen kunskap genom att iaktta 

världen, fundera och dra slutsatser. Kognitivt perspektiv är grundat på de två begreppen 

assimilation och ackommodation, som anses ingå i samspelet mellan människor och deras 

omvärld. Assimilation är när vi tar emot information som berikar våra erfarenheter, vilket gör 

att vår förståelse av omvärlden blir nyanserad. Men när upplevelser kolliderar med det 

kognitiva schemat uppstår en obalans som kan leda till ackommodation, med andra ord 

tvingas man ändra sitt sätt att tänka. Piaget presenterade även en stadieteori som förklarar att 

barn utvecklas genom olika stadier. Stadieteorin har i efterhand blivit utsatt för kritik, 

eftersom undersökningar har visat att tänkande inte alls är homogent på det sätt som teorin 

beskriver, utan det är mycket annat som påverkar, exempelvis situationen man är i (Säljö i 

Hansén och Forsman 2011, s. 166-167). Hartman (1992, s. 21) menar också att barns 

livsfrågor inte kan vara genetiskt förutbestämda frågor som uppkommer i ett särskilt 

utvecklingsstadium, utan deras frågor speglar funderingar över sådant de varit med om.  

 

Kunskap kommer inte enbart ur individens eget reflekterande. Därför behöver den kognitiva 

synen på lärande kompletteras med ett sociokulturellt perspektiv i det här sammanhanget. 
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4.2 Det sociokulturella perspektivet 

Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärande när vi samarbetar eller deltar i en aktivitet 

med andra, t.ex. genom samtal. Lev Vygotskij, en viktig företrädare för det sociokulturella 

perspektivet, förespråkade mänskliga relationer och interaktioner som en viktig grund för 

lärande (Nyman i Schaffar 2012, s. 187). Vygotskij såg samspelet som sker mellan barn och 

vuxna i skolan som det centrala i undervisningsprocessen, och betonade vikten av att föra bra 

dialoger. I samspel med andra kan elevers unika erfarenheter bidra till undervisningen där alla 

parter påverkar varandra i en ömsesidig medverkan (Bråten 1998, s. 23-24), vilket utvecklar 

kognitiva redskap. Kunskaper finns från början mellan människor. Men när individer 

approprierar eller tar till sig olika sätt att tänka och vara bland andra människor hamnar 

kunskapen sedan inom oss (Säljö i Hansén & Forsman 2011, s. 177).  

För Vygotskij var språket det viktigaste sociala redskapet för tänkande och kommunikation. 

Det är med hjälp av språket som vi kan dela våra tankar och idéer med andra, föra kunskap 

och kulturarv vidare, samt utveckla gemensamma traditioner och värden i samhället. 

Människor har också ett behov av att använda språket som ett känslomässigt verktyg för att 

kunna behärska tillvaron. Vi använder språket genom att sätta ord på våra känslor och 

värderingar, för att visa kärlek, empati och respekt. Språket är därför viktigt i många 

avseenden (Kamil Z. Øzerk i Bråten 1998, s. 82-83). 

 

4.3 Dialogens betydelse för lärande 

En dialog är en social interaktion mellan människor om ett och samma ämne. I en dialog 

används inte bara språket i ord, utan även ansiktsspråk och kroppsspråk vilket påverkar 

förståelsen av språket. Dialogen som lärandeperspektiv innebär att elever aktiveras genom att 

delta i samtal för att tillsammans utveckla en förståelse för något (Gjems 2009, s. 86). Samtal 

där vuxna finns med som stöd medverkar till att barn lär sig sätta ord på känslor och 

upplevelser, vilket i sin tur hjälper dem att organisera, fördela och förstå sina erfarenheter 

bättre (Ibid. s. 80).  

I ett sociokulturellt perspektiv kan dialogen bygga på att olika individer samtalar med 

varandra. Lindqvist (1996, s. 142) skriver att dialogen enligt Vygotskijs synsätt är en källa till 

kunskap om världens och kulturens system av innebörder och betydelser. Det lilla finns i det 

stora, t.ex. kan en text ha samhörighet med en större kontext. I ett livsåskådningsperspektiv är 
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en livsfråga en del av livet och att vara människa som helhet. Lärarens roll är att leda samtalet 

genom att ställa frågor, förklara och summera tankar som leder mot det okända. Olika 

personer bär på olika typ av kunskap och erfarenheter (Williams 2006, s. 48), vilket kan 

innebära att finns en stor mångfald av olika tankar av ett och samma fenomen i en elevgrupp. 

Genom att uppmärksamma dessa olikheter på ett positivt sätt kan man hjälpa eleverna att inse 

vilken berikande och varierande kunskap de tillsammans bär på inom gruppen och vad de kan 

lära av varandra (Ibid. s. 27). Dialogen blir på så sätt en ömsesidig mötesplats där olika åsikter 

och tankar kan mötas. Den medvetandegör oss om att det finns andra ståndpunkter än våra 

egna (Ibid. s. 38). Genom att möta något som man anser vara annorlunda kan man upptäcka 

nya mönster och se sina egna föreställningar utifrån ett nytt perspektiv.  Williams (2006, s. 

99) menar att det är en demokratisk dimension av lärandet. I dialog med andra lär sig 

människor saker om sig själva och andra (Gjems 2009, s. 92). Hartman & Torstensson-Ed 

(2007, s. 21) skriver att i dialogen formas värderingar och perspektiv på människan och 

världen, vilket i sin tur kan vara ett slags svar på livsfrågor. Att ha både andra barn och vuxna 

i sin omgivning som lyssnar och samtalar om sådana frågor, hjälper individen att forma sin 

föreställning om sig själv, andra och världen.  

Även Dewey intresserade sig för språkets och samtalets centrala betydelser för lärandet. Han 

menade att när vi genom språket jämför våra erfarenheter med varandra ökar vår förståelse för 

världen.  

4.4 Pragmatismen, Dewey och konkretisering 

John Dewey var den mest betydelsefulla förespårkaren för pragmatismen. Han menade att 

kunskapen som förmedlas i skolan ska vara färdigheter som elever kan få användning av även 

utanför klassrummet. Den viktigaste uppgiften skolan har är att fostra eleverna till 

demokratiska medborgare och utveckla förmågor som är viktiga i ett demokratiskt samhälle. 

Dewey såg positivt på en förening av elevaktiva arbetssätt med grupparbeten och temaarbeten 

(Säljö i Hansén och Forsman 2011, s. 172-173).  Han menade att demokrati är lika med 

kommunicerad erfarenhet. Därför måste skolan få vara en plats där elever utbyter erfarenheter 

med varandra (Hartman & Torstensson-Ed 2007, s. 179).  

Deweys syn på lärande kan sammanfattas med uttrycket learning by doing, att lära genom att 

göra. Med det här uttrycket strävade Dewey att göra undervisningen mer konkret och hitta sätt 

att förenkla de abstrakta kunskaper som skolan förmedlar. Konkretisering av 

undervisningsinnehållet gör det abstrakta mer öppet och lättare att ta till sig (Säljö i Hansén & 
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Forsman 2011, s. 175). Livsfrågor kan lätt upplevas som abstrakt, både för barn och vuxna. 

Hartman (i Almén m.fl. 2000, s. 54) menar att livsfrågeundervisningen kan konkretiseras 

genom att utgå från elevernas erfarenheter och intressen. Andra bra konkreta sätt att bearbeta 

livsfrågor på sker genom elevcentrerade samtal, lek, sagoberättelser och bildskapande. 
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5. Produktutvecklingsprocess – skapandet av ett läromedel 

5.1 Tidsfördelning – hur mycket tid användes till vad?  

De två första veckorna gick åt till att samla in och läsa material i form av litteratur och 

tidigare forskning, samt att hitta intervjudeltagare. Tillslut fick jag kontakt med tre lärare och 

två barn som jag bokade tider för intervju med. Intervjuerna var utspridda mellan vecka 15-

17. Under den tiden började jag också att skriva på rapporten. Jag hade en idé om vad för 

slags läromedel jag ville skapa. Men det var först efter att alla intervjuer var genomförda och 

sammanställda som jag på allvar började utveckla min idé och göra det till verklighet. När jag 

skapade mitt läromedel utgick jag från tidigare forskning och böcker som jag hade läst, mina 

valda teoretiska utgångspunkter samt mitt intervjumaterial. Jag avsatte två veckor till att 

utveckla och skapa mitt läromedel. Under den här tiden skrev jag även lärarhandledningen. 

De sista veckorna av arbetet gick åt till att skriva färdigt rapporten och korrigera texten. Innan 

inlämning testade jag även min produkt i en klass etta på en skola där en av de intervjuade 

lärarna arbetar.   

 

5.2 Målgrupp 

Målgruppen för mitt läromedel begränsas till årskurs 1-3, som är de åldrarna min utbildning 

riktar sig mot. Men jag tror även att läromedlet kan anpassas till mellanstadiets årskurser.  

 

5.3 Livsfrågelådor 

Jag bestämde mig för att skapa ett läromedel i form av lådor som kallas ”livsfrågelådor”. 

Lådorna tar upp olika teman som berör livets stora frågor. Varje låda presenterar en livsfråga 

som man kan arbeta med under en tid. Eftersom läroböcker är den vanligaste formen av 

läromedel ville jag undvika att göra ett läromedel i form av en bok. Böcker om livsfrågor 

finns redan på marknaden, vilket ändå inte har gett livsfrågorna en mer självklar plats i 

undervisningen, om man ska tro de undersökningar som har gjorts. Livsfrågelådor tror jag blir 

ett spännande och roligt sätt för eleverna att upptäcka och arbeta med livsfrågor. Lådorna 

hjälper dessutom till att göra livsfrågorna mer konkreta och sätter undervisningen i en 

kontext. Det är inbjudande och engagerande på så sätt att alla får vara med när lådan öppnas 

och se vad som finns där i. Min förhoppning är att livsfrågelådorna kan fånga elevers 

uppmärksamhet i klassrummet och väcka lusten till att samtala och arbeta med ämnet.  
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Idén med lådorna är att lärarna ska kunna arbeta relativt fritt med dem, d.v.s. det finns ingen 

bestämd tidsbegränsning för hur länge eller hur ofta man vill arbeta med en låda. Man 

behöver inte heller arbeta med lådorna i en viss ordning utan det är upp till lärare och elever 

att bestämma. Livsfrågelådorna är tänkta att kunna användas året runt och är inte bundna till 

en viss årstid.  

Lärarna jag intervjuade var överrens om att livsfrågelådor är en bra idé men att de inte får 

vara för stora. De måste få plats i klassrummet. Särskilt en av lärarna tyckte även att lådorna 

inte behöver innehålla så mycket, så att man som lärare får mer frihet över arbetsupplägget. 

Hon menade att innehållet inte ska låsa lärarna i arbetet utan att det istället bör vara något litet 

som uppmuntrar till fortsatt arbete (Lärare 2). På så sätt kan lärare självständigt planera sina 

lektionstillfällen utan att utgå från en bestämd ram.  

 

Lådorna jag har använt är köpta på Panduro hobby. Det är vita askar i storlek 14x17x4,5 cm 

som kan målas och dekoreras. Jag gjorde valet av lådor efter att ha undersökt vad som fanns 

att tillgå på marknaden. De pappersaskar från Panduro hobby som jag valde ansåg jag passa 

bäst till ändamålet, eftersom de är små men rymliga och kan målas med egen design.  

 

5.4 Val av livsfrågor 

Från början var min ambition att skapa mellan sju till tio olika livsfrågelådor. Arbetet krävde 

dock mer tid och högre kostnader än förväntat och jag insåg att det skulle bli svårt att på egen 

hand hinna skapa tio lådor. Därför bestämde jag mig att inför prototypen begränsa mig till 

fem stycken lådor. De livsfrågelådor som jag valde handlar om döden, kärlek, rättvisa, rädsla 

och glädje. Valet av livsfrågor gjordes dels med utgångspunkt i vad tidigare forskning säger 

att barn tänker på, då främst Sven G. Hartmans undersökningar (Hartman 1991, Hartman & 

Torstensson-Ed 2007), men också utifrån mina intervjupersoners åsikter och tankar, särskilt 

barnens.  

 

Fler teman som skulle kunna ingå i läromedlet livsfrågelådor kan exempelvis vara frågor om 

framtid och att åldras, människosyn, ensamhet, frihet, stress och gudstro.  

 

5.5 Lådornas utseende och innehåll 

Lådorna utsida målades med hobbylack från Panduro hobby. Designen övervägdes noggrant i 

förväg med syfte att relatera till lådornas innehåll och tema. Varje lådas innehåll relaterar till 
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dess tema och består av elevaktiva aktiviteter och övningar som har sin grund i sociokulturellt 

eller kognitivt perspektiv med tyngdpunkten i samtalsdialog. Att komma på olika aktiviteter, 

uppgifter och arbetssätt har varit en utmaning. Men genom att utgå från de didaktiska 

teorierna som grund har jag strävat efter att variera lådornas innehåll. Innehållet utgörs 

mestadels av gruppaktiviteter och samtalsövningar men också individuella uppgifter där 

eleverna får möjlighet att tänka mer självständigt och använda kreativa uttryckssätt. 

Att arbeta med livsfrågor kan kännas abstrakt och stort (Dahlberg m.fl. 1977, Hartman 1992). 

Tanken med innehållet har därför varit att konkretisera det på ett sätt som tar ner de stora 

livsfrågorna på elevernas nivå och gör det elevnära. Ett elevnära innehåll innebär att det ligger 

nära deras föreställningsvärld och vardag vilket gör det lättare att förstå och ta till sig. Ett 

distanserat arbetssätt kan vara bra när man pratar om tunga och känsliga ämnen, så som 

döden. Av erfarenhet vågar elever ofta i sådana situationer öppna sig mer om man pratar om 

t.ex. en sagofigur. Bendt (1993, s. 7) påpekar att bra sätt att bearbeta livsfrågor på är genom 

samtal, lek och sagoberättelser.  

Alla lådor innehåller gröna diskussionskort som lärare och elever kan ta hjälp av i 

diskussioner. Korten är främst till för att få igång en dialog som möjligtvis kan leda till nya 

frågor att diskutera. I dialog med andra människor som lyssnar och samtalar om samma frågor 

formas och utvecklas individernas föreställningar om sig själva, andra och världen (Hartman 

& Torstensson 2007, s.21). För att kunna förändra barns sätt att erfara världen behöver de inse 

att det finns andra tankesätt, vilket blir synligt när deras egna föreställningar i dialog 

konfronteras med andra sätt att tänka (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s. 103). 

Diskussionskorten kan också användas individuellt, i par eller i grupp av eleverna om de t.ex. 

vill besvara en fråga genom att skriva en text om ämnet.  

Nedan beskrivs och motiveras lådornas innehåll kortfattat utifrån mina didaktiska tankar. Mer 

detaljerad beskrivning av varje låda med koppling till läroplanen finns att läsa i 

lärarhandledningen, se bilaga 1.  

 

5.5.1 Döden 

Dödenlådan var svår att bestämma design för. Jag ville måla något som kan relateras till 

döden utan att för den del favorisera en viss religion, vilket jag var rädd för att göra om jag 

skulle måla en gravsten. Eftersom döden kan upplevas som skrämmande hos barn, avstod jag 

från att använda mörka färger. Istället fokuserade jag på ljusa nyanser för att måla en bild som 
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framkallar en känsla av frid hellre än obehag. Jag valde en vit bakgrund för att vara så neutral 

som möjligt. Jag målade sedan två fåglar som flyger mot horisonten, där solen gå ner över 

havet, bakom ett berg. Horisonten med solen, berget och havet ska symbolisera det som finns 

på andra sidan av livet, när vi dör, d.v.s. det vi inte vet någonting om förrän vi är där.  

 

Eftersom döden kan vara ett känsligt och lite otäckt ämne var det viktigt att hitta ett konkret, 

men distanserande innehåll för lådan. Masken som ligger i dödenlådan ska föreställa död. 

Masken gjordes i Fimo-lera. Asken som masken ligger i är en gammal tändsticksask som jag 

hittade i mitt barndomshem. Med masken som utgångspunkt i diskussioner kan man på ett 

distanserande sätt reflektera och samtala om döden.  

 

5.5.2 Kärlek 

Kärlekslådan målades med röd bakgrundfärg, eftersom rött ofta associeras till kärlek. På lådan 

målades två hjärtan i färgerna blått och rosa. Hjärtan är något som också associeras till kärlek, 

men behöver inte alltid vara röda. Två hjärtan i olika färger ska symbolisera olika slags kärlek 

och relatera till innehållet.  

 

De 18 laminerade bilderna som ligger i lådan föreställer olika människor som visar kärlek på 

olika sätt. Bilderna visar bland annat kärlek mellan vänner, kärlek mellan förälder och barn, 

kärlek mellan syskon och kärlek mellan både samkönade och tvåkönade par. Bilderna är 

antingen från eget arkiv eller bilder som jag har fått av bekanta.  Jag valde medvetet att 

framkalla alla bilder i svartvitt för att eleverna i diskussionen inte ska påverkas av några 

färger. Bilderna syftar till att synliggöra att det finns olika sorters kärlek och att kärlek kan 

uttryckas på olika sätt. Skogar (i Almén m.fl. 2000, s. 112) påpekar att poetiska texter och 

konstnärliga verk är effektiva utgångspunkter i undervisning om livsfrågor. Eftersom kärlek 

har inspirerat poeter i alla tider, valde jag att ha två dikter i lådan. Dikterna valdes utifrån 

språk och författare. Jag ville välja två relativt kända dikter med ett språk som inte var allt för 

svårt att förstå eller tolka, men som fortfarande var språkutvecklande. Med utgångspunkten i 

dikterna kan man diskutera både dess språk och innehåll med eleverna. I lärarhandledningen 

ger jag som förslag att sedan låta eleverna bli poeter för en lektion och skriva egna 

kärleksdikter utifrån egna erfarenheter. På så sätt får eleverna använda sig av poetiska texter 

också som eget uttryckssätt.  
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5.5.3 Rättvisa 

Rättviselådan har en grå bakgrundsfärg och har ett motiv som föreställer en våg, som är halvt 

svart och halvt vit. Om man blandar lika mycket svart färg med vit färg får man grå. 

Färgvalen i det här fallet ska därmed symbolisera jämvikt.   

 

Rättviselådan innehåller en klassisk saga om Räven och storken. Sagan handlar egentligen om 

att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad, men kan också visa exempel på 

att rättvisa inte alltid måste betyda att allting ska vara lika för alla, så som många barn tänker 

om rättvisa. Utifrån sagan kan olika syner på rättvisa diskuteras. Att använda sagor och myter 

som grund för livsfrågeundervisningen är inget nytt, då många tankar om livsfrågor väcks i 

sådana situationer. Det ger barn och vuxna ett tillfälle att tillsammans reflektera kring olika 

frågor (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s. 97).  I lådan hittas också Rättvise-Pelles 

dilemman som är egenskrivna dilemmafrågor om 8-åriga Pelle som ständigt strävar efter 

rättvisa. Katrin Byrés (2004, s. 38) skriver om att kvalitétssäkra värderingsövningar genom att 

anpassa momentet till målgruppens mognad. För att eleverna lättare ska kunna relatera till de 

dilemman som beskrivs, valde jag därför att skriva om en 8-årig pojke och vardagsnära 

situationer. Dilemmafrågorna kan användas som en fyra-hörn-övning där eleverna efter varje 

läst dilemma får ta ställning till olika svarsalternativ. Värderingsövningar ger tillfälle att 

bearbeta tankar och attityder som vi bär på samtidigt som vi får möjlighet att ändra 

uppfattning (Byrés 2004, s. 38- 39).  

 

5.5.4 Rädsla 

Räddlådan var svårast att bestämma design för. Slutligen målade jag bakgrunden svart, med 

åskmoln och blixtar över en rädd smileyfigur. Rädsla kan uttryckas i ett ansikte så därför 

tyckte jag att en rädd smileyfigur var passande, då sådana ofta används av barn när de chattar 

och skriver sms med sina mobiler. Rädsla behöver inte innebära åska och dunder, men jag 

ansåg att det förstärkte uttrycket i smileyfigurens ansikte. Den svarta färgen speglar rädslans 

mörka sida, då rädsla ofta är sådant som på olika sätt påverkar och hindrar oss från att göra 

vissa saker i livet.   

 

Innehållet i räddlådan består av barncitat om olika slags rädslor. Tanken är att barnen ska 

förstå att alla människor bär på olika slags rädslor, även här på ett distanserande sätt. I 

lärarhandledningen föreslår jag att eleverna kan skriva på små lappar om något de är rädda 
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för. Lapparna kan sedan samlas ihop i livsfrågelådan och användas för att leka charader. På så 

sätt blir lapparna anonyma, och eleverna får gestalta varandras rädslor i charader. Hallgren 

poängterar att lek, drama och gestaltande har stor betydelse för barns utveckling av mentala 

förmågor, och kan också kan främja språkutveckling och begreppsinlärning (2003, s. 148). 

Drama kräver närvaro både kroppsligt och dels tankemässigt (Lagerspetz i Schaffar 2012 s. 

227), och särskilt i en dramalek som charader då endast kroppsspråket får användas för att 

gestalta ett budskap. 

 

5.5.5 Glädje 

Livsfrågelådan om glädje är den låda som medvetet är mest färgglad. Bakgrundsfärgen är 

grön och i mitten är en glad flicka målad med belåtna färger. Eftersom glädje är en känsla kan 

det uttryckas med hela kroppen på ett tydligt sätt, därför målade jag en helkroppsbild av 

flickan med armarna i luften och ett leende i ansiktet.   

 

I glädjelådan finns en text till en sång som många känner till, Klappa händerna när du är 

riktigt glad. Efter att ha sjungit sången kan lärare och elever samtala om att musik kan 

påverka människors känslotillstånd och göra oss glada. Glädjelådan innehåller också Det 

glada uppdraget som utmanar eleverna att göra minst en annan person glad den här veckan. 

Utifrån uppdraget kan klassen diskutera vidare om ämnet glädje och hur man kan göra andra 

glada. En annan aktivitet som kan ges vid användning av den här lådan är Statyteater, som är 

en lekfull övning där eleverna i grupper får bygga ett visst tema med sina kroppar.  I det här 

fallet handlar det om att illustrera något som gör alla i gruppen glada. Dramaövningar glöms 

ofta bort i den traditionella skolan som lärandemetod, men enligt Lagerspetz (i Schaffar 2012, 

s. 239-240) fungerar det väl på många kunskapsområden, särskilt i filosofisk eller existentiell 

undervisning då det kan ge en bra grund för diskussion efteråt. Det stimulerar även 

deltagarnas fantasi.   

 

5.6 Lärarhandledning 

Lärarhandledningen är till för läraren. Den beskriver syftet med livsfrågelådorna och ger 

exempel på hur man kan arbeta med innehållet. När jag skrev lärarhandledningen försökte jag 

tänka på att skriva på ett detaljerat och tydligt sätt om hur livsfrågelådorna kan användas. Jag 

bestämde mig även för att ge tips och idéer för hur man kan arbeta vidare, något jag tror att 

man särskilt som ny lärare uppskattar. Varje livsfrågelåda beskrivs i en egen del under de 

gemensamma rubrikerna:  
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 Mål och syfte. 

 Lgr11. 

 Innehåll. 

 Så här kan du göra.  

 Tips på fortsatt arbete.  

Lindström & Pennlert (2012, s. 45) beskriver olika ramfaktorer som finns och kan påverka 

undervisningen. Några exempel på ramfaktorer är klasstorlek, resurser och tidsbegränsning. 

Sådana ramfaktorer varierar från skola till skola, och från klass till klass och är omöjligt för 

mig som läromedelsskapare att förutspå. Men jag litar på att läraren i sin profession känner till 

de ramfaktorer, behov och intressen som finns i sin klass. Därför är det som presenteras i 

lärarhandledningen inga klara lektionsplaneringar, utan ska fungera som stöd och inspiration 

när lärarna planerar sin livsfrågeundervisning. 

Se lärarhandledning i bilaga 1.  

 

5.7 Utvärdering 

När läromedlet var klart bokade jag tid med en lärare för att testa läromedlet i hennes klass. 

Jag skickade lärarhandledningen till henne så att hon kunde läsa om alla livsfrågelådor och 

fundera på vilken låda hon skulle vilja testa. Så klart hade det bästa alternativet varit att hinna 

testa alla fem lådor, men tyvärr var inte detta möjligt. Efter att ha utbytt några ord med 

varandra tog vi det gemensamma beslutet att testa dödenlådan. Eftersom döden är ett så 

känsligt ämne att samtala om tyckte vi att det skulle vara intressant att se hur den lådan 

fungerar i klassrummet. Innan utvärderingen skrev jag en medgivandeblankett som läraren 

skickade till föräldrarna. I brevet berättade jag om arbetet och syftet med mitt besök i klassen 

samt försäkrade om barnens anonymitet.  

 

Läraren läste lärarhandledningen noggrant och planerade sedan en lektion utifrån den. Vi hade 

en och en halv timme inklusive rast på oss att testa läromedlet. När jag anlände till skolan fick 

jag först presentera mig för klassen och berätta varför jag var där. Sedan tog läraren emot 

livsfrågelådan och började lektionen, medan jag satte mig längst bak i klassrummet för att 

observera.  
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Lektionen gick bra och lådan bemöttes positivt av eleverna. De tyckte det var spännande att 

upptäcka vad som fanns i lådan, och hjälptes åt att läsa brevet som låg i. Eftersom eleverna 

gick i årskurs 1 och många fortfarande läste relativt långsamt vid högläsning tog det tid att 

läsa brevet. Jag upptäckte att några ord i brevet var svåra för barnen att läsa och förstå. Sådana 

ord var t.ex. förtjänar, värdig och begravningsentreprenör. Men tillsammans med lärarens stöd 

hjälptes eleverna åt att förklara ordens betydelse. På så sätt blev det en språkutvecklande 

situation. Eleverna tog emot uppgiften med glädje, men vissa undrade varför de skulle 

begrava en mask som aldrig levt, eftersom den inte var riktig. Klassen planerade sedan 

tillsammans begravningsceremonin för daggmasken Dag. Många elever hade tidigare upplevt 

begravningar och kom med förslag utifrån dessa erfarenheter. De ville ha med sånger, dikter, 

ljus, blommor och en tyst minut för masken. De ville även ha en gravsten och måla fint på 

tavlan som dekoration. Innan rasten delades uppgifterna upp mellan eleverna. När de sedan 

kom tillbaka efter rasten började förberedelserna. Det blev emellanåt stökigt i klassrummet, 

vilket kan vara svårt att undvika med sådana här uppgifter. Men eleverna samarbetade väl och 

genomförde sedan tillsammans en vacker begravning för daggmasken.  

  

Tyvärr blev det stressigt i slutet av lektionen, och efter begravningsceremonin fanns bara fem 

minuter kvar till att samtala om döden innan eleverna skulle iväg på lunch. Den självständiga 

kreativa uppgiften fick utebli. Diskussionen i slutet blev kort och sammanpressad men de 

hann prata om olika sätt att se på döden och vad som händer därefter. En del barn delade med 

sig om vad de själva trodde händer efter döden, bland annat nämndes Nangijala och himlen. 

Jag hade önskat att få se mer olika reflektioner och funderingar hos eleverna, men eftersom 

tiden inte räckte till blev det inte så. Läraren frågade eleverna vad de tyckte om lektionen. 

Eleverna höll med om att det var en rolig lektion och att det svåraste var att hålla sig för skratt 

under den tysta minuten.  

 

Efteråt hade jag ett kort samtal med läraren om lektionen. Hon sa att eleverna tyckte det var 

spännande och roligt, men höll med om att det blev för stressigt och att det hade varit bra med 

mer tid. Vi kom fram till att livsfrågelådorna är något man arbetar med under en längre 

period, och inte enbart en förmiddag. Även om eleverna tyckte att uppgiften var rolig trodde 

vi att lektionen skulle bli mer meningsfull om barnen hade haft en relation till masken. 

Klassen hade fjärilslarver som husdjur i klassrummet och om någon av dem skulle dö, skulle 

en sådan här lektion passa bra. Samtidigt skulle det kunna leda till ett känsligare tillstånd. 

Läraren berättade att hon hade förväntat sig åtminstone några tårar från elevernas sida, då det 
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har hänt vid tidigare känsliga situationer. Men förvånansvärt kom inga tårar alls, vilket 

bekräftar betydelsen av ett distanserande arbetssätt med känsliga ämnen. Läraren tyckte att det 

var roligt att arbeta med döden på det här sättet, och skulle gärna testa fler lådor. Hon tyckte 

även att lärarhandledningen var tydlig och gav henne en bra grund för att planera lektionen. 

Den inspirerade henne till att fortsätta arbeta med livsfrågor.  
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6. Diskussion 

Under arbetsprocessen bekräftade både tidigare forskning och mina intervjuer med lärare och 

barn att det råder en brist på livsfrågeundervisning i skolorna, fastän barn funderar på olika 

livsfrågor vid sidan av det vardagliga. Forskningen jag läste var relativt gammal, men genom 

att titta på undersökningar från olika årtioden kan man se att barn funderar över ungefär 

samma livsfrågor då som nu. Skillnaden är att tankarna i dag kan ha breddat sitt omfång till 

att också handla om invandringsfrågor och miljöfrågor, då forskningen också visade att barns 

tankar speglar samhället de lever i. Enligt olika undersökningar beror bristen bland annat på 

en osäkerhet hos lärare, brist på material och svårigheter att konkretisera livsfrågorna. Jag 

anser att läromedlet som jag har skapat bidrar med ett material som med sin form och innehåll 

konkretiserar livsfrågorna. Lådorna är konkreta föremål som hjälper till att sätta 

undervisningen i ett sammanhang där eleverna kan uppmuntras till gemensam dialog om 

livets stora frågor. Att konkretisera innehållet var däremot ett svårt uppdrag, och jag kan i 

efterhand förstå lärarnas svårigheter med detta. Jag försökte göra innehållet så konkret som 

möjligt genom att utgå från fysiska och visuella föremål, så som den döda masken i 

dödenlådan och bilderna i kärlekslådan, samt en välbekant sång, en saga, barncitat och 

elevnära dilemmafrågor. Eftersom forskning tyder på att många lärare bär på en osäkerhet 

inför att arbeta med livsfrågor i skolan, ville jag med en lärarhandledning ge stöd och 

vägledning i arbetet. Dessvärre beror osäkerheten inte bara på brist på idéer utan ofta är 

anledningen att lärarna inte själva har tagit ställning i frågorna. I så fall brister även mitt 

läromedel här, eftersom en lärarhandledning inte hjälper mot detta. De måste på egen hand 

bearbeta frågorna för att känna tillräckligt med säkerhet. Frågan är vad som behövs för att 

detta ska underlättas? Förhoppningsvis kan läromedlet ändå fungera som stöd i 

undervisningen och kanske bidra till att lärare själva börjar fundera.  

 

Mitt syfte var att skapa ett läromedel för årskurs 1-3 som kan användas för att bearbeta olika 

livsfrågor på ett konkret sätt i en social kontext. Det skulle bli ett material som uppmuntrar till 

dialog med varandra, som utifrån ett sociokulturellt perspektiv är en viktig lärandesituation. I 

samtal möts barns olika erfarenheter vilket inte bara främjar förståelse för olikheter, utan 

också formar och omformar individens egna värderingar och perspektiv på världen. Teorin 

om att vi lär tillsammans av och med varandra, är något jag hade i åtanke under 

skapandeprocessen. Förutom samtalsövningar och diskussioner består den sociala kontexten 

av att upptäcka och undersöka lådorna tillsammans, gruppaktiviteter och samarbetsövningar. 
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Men eftersom en lärandemiljö behöver tillämpa olika teorier och metoder försökte jag variera 

innehållet att även omfatta individuella elevaktiva uppgifter, som enligt kognitivismen bidrar 

till att människor söker och bygger upp sin egen kunskap i relation till omvärlden. Jag 

försökte också variera innehållet till att omfatta olika uttrycksformer, så som bildskapande, 

drama, kreativt skrivande, musik och sång.  

 

Att lådorna väcker nyfikenhet var något jag fick uppleva i klassen där en låda testades och 

utvärderades. Eleverna visade nyfikenhet på lådans innehåll och var ivriga med att berätta om 

deras erfarenheter av begravningar. På så sätt stimulerades de till samtal om ämnet, även om 

det, som jag tidigare nämnt, hade varit önskvärt med mer tid för en fortsatt dialog. Jag önskar 

att eleverna hade fått möjlighet att diskutera mer om döden, utöver begravningar. Tyvärr 

räckte inte tiden, men den lilla stund som ägnades åt samtal om döden i slutet av lektionen 

visade ändå att eleverna hade många åsikter och tankar. Förutom det, gick utvärderingen som 

jag hade tänkt. Min förhoppning var att läraren på ett tryggt sätt med hjälp av livsfrågelådan 

skulle hålla i en lektion om döden och att eleverna skulle engageras, vilket de gjorde. 

Utvärderingstillfället bekräftade att livsfrågelådorna tillsammans med lärarhandledningen inte 

bara fungerar i teorin, utan också i praktiken.  

 

Om lådorna fungerar i praktiken i alla klasser är dock svårt att bedöma, då jag inte vet något 

om de ramfaktorer som finns. Jag inser även att om en ömsesidig dialog ska gynna 

undervisningen krävs att klassrumsmiljön präglas av ett tryggt klimat och en accepterande 

attityd mot varandra. Att få alla att komma till tals är så klart eftersträvbart, men av erfarenhet 

vet jag att det sällan blir så, då det ofta är några enstaka elever som hörs. Eleverna kan i vissa 

fall också påverka varandra med sina åsikter. Min förhoppning är dock att livsfrågelådorna 

långsiktigt ska få alla att våga öppna sig och dela sina tankar. Jag tror det är möjligt om 

eleverna få veta att livsfrågorna inte har något självklart facit. Utan att var och en får själva 

tänka, reflektera och komma fram till sina egna svar. Att lådorna bildar en kontext för 

livsfrågelektionerna är på så sätt hjälpsamt, då eleverna efter ett tag förhoppningsvis av vana 

förstår att de får tänka och reflektera fritt i det sammanhanget.  

 

Även om läromedlet visade sig fungera bra i praktiken, så anser jag att det alltid kan 

förbättras. Innan jag testade läromedlet var jag osäker på om det inte var mer lämpat för 

årskurs två och tre, eftersom vissa uppgifter kräver att eleverna har en god skrivförmåga. 

Detta faktum gjorde det väldigt intressant att testa livsfrågelådorna i en årskurs etta. Eleverna 
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hade under utvärderingstillfället svårt att läsa och förstå vissa ord i brevet som ligger i 

dödenlådan. Det fick mig att fundera på om jag antingen borde begränsa läromedlet till att 

bara omfatta årskurs två och tre, alternativt skriva om brevet med kortare och mer 

lättförståliga ord. Men sedan insåg jag, när läraren och eleverna förklarade ordens betydelse, 

att det gav en språkutvecklande situation där barnens ordförråd berikades med nya begrepp. 

Jag bestämde mig för att livsfrågelådorna förmodligen kan användas i en klass etta likväl som 

i en klass trea, så länge upplägget anpassas till åldersgruppen. T.ex. behöver en elev i årskurs 

ett inte skriva en lika lång och omfattande text som en elev i årskurs tre. 

 

Något jag anser kan förbättras med livsfrågelådorna är ett utökat innehåll, som gör att lärarna 

kan välja bland olika alternativ på vad som kan ligga i en låda. Allt behöver inte ligga i lådan, 

utan det skulle i så fall vara material som finns vid sidan av, kanske i en slags samlingslåda. 

Innehållet i lådorna är nu relativt begränsat och jag tror lärare skulle uppskatta om mer 

alternativt material tillkom. Även om lärarna har frihet att fylla dem med eget material och 

trots att lärarhandledningen ger tips på hur man kan fortsätta att arbeta med t.ex. tema döden 

tror jag att mer fysiskt material skulle vara en fördel för läromedlet. Det skulle dock kräva 

oerhört mycket mer tid och ansträngning, vilket i så fall får verkställas efter det här arbetets 

inlämning. Det är trots allt en prototyp och idé som ska presenteras här, vilket jag har gjort. I 

framtiden finns möjligheter att utveckla livsfrågelådorna ännu mer och göra dem till en 

konkurrent på läromedelsmarknaden. 

 

6.1 Avslutande tankar 

Att genomföra det här arbetet har varit både meningsfullt och utmanade. Arbetet har inte 

enbart varit lärorikt för mina studier och uppsatsskrivande, utan även för mitt framtida 

yrkesliv i skolan. För det första förstår jag hur mycket arbete som ligger bakom ett läromedel, 

då det är många frågor som ska ställas och många medvetna val som ska göras. För det andra 

är jag inför min roll som lärare förberedd på den osäkerheten man kan uppleva inför att arbeta 

med livsfrågor i skolan. Men slutligen har jag nu, tack vare det här arbetet, fått kunskap och 

verktyg till att arbeta med detta.  
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Förord  
Livsfrågorna är en del av att vara människa. Någon gång i livet brottas vi alla med de 

livsviktiga frågorna och funderar över frågor som: Varför finns jag? Hur ska jag leva ett 

lyckligt liv? Vad händer när jag dör?  

 

Barn bär också på olika stora och små frågor i livet. Det är viktigt att de får reflektera och 

bearbeta olika livsfrågor tillsammans med andra barn och vuxna förebilder. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) finns livsfrågorna med som en del av 

de samhällsorienterade ämnena och då främst religionskunskapen. Att arbeta med livsfrågor 

ger inte bara eleverna chansen att utveckla en egen personlig livsåskådning, utan ger de 

även möjligheten att lära sig förstå och respektera hur andra tänker kring olika frågor om 

livet. I dagens mångkulturella samhälle med många olika typer av livsåskådningar är det 

extra viktigt med en sådan acceptans och förståelse.  

 

Med det här läromedlet vill jag på ett inbjudande sätt öppna upp för reflektioner, 

diskussioner och funderingar kring livets stora frågor i klassrummet. 

 

 

Nathalie Hellström 
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Livsfrågelådorna 
 

Det här läromedlet består av fem olika lådor som tar upp olika livsfrågor. De lådor som finns 

är: döden, kärlek, rättvisa, rädsla och glädje. I den här lärarhandledningen beskrivs lådornas 

innehåll och hur du kan arbeta med dem, samt tips på hur du kan fortsätta arbeta med 

livsfrågorna. Läromedlet riktar sig främst till årskurs 1-3, men kan även anpassas till att 

användas i årskurs 4-6.  

 

Hur man kan arbeta med livsfrågelådorna? 
Du som lärare har mycket frihet att själv välja hur du vill arbeta med livsfrågelådorna. 

Lådorna är inte beroende av varandra, vilket betyder att du och eleverna själva kan 

bestämma i vilken ordning samt hur länge ni vill arbeta med dem. De är inte heller 

årstidsbundna, utan kan användas året runt. T.ex. kan man arbeta med livsfrågelådorna som 

ett temaarbete under en längre tid på SO-lektionerna. Då kan man exempelvis välja att 

arbeta med en låda per vecka. Att läromedlet är gjort i form av lådor gör att lektionerna 

lättare sätts i ett sammanhang där eleverna nyfiket får undra vad som finns i lådan varje 

gång. Men du kan också välja att arbeta med lådorna vid spridda tillfällen under ett läsår och 

anpassa användningen efter elevernas behov och intresse just då. Valet är ditt.  

 

Innehållet i lådorna är utformade för att bjuda in till diskussion och reflektion hos eleverna 

så att livsfrågorna kan bearbetas både tillsammans och på ett självständigt plan. 

Lärarhandledningen ger förslag på hur du kan arbeta med innehållet, men du har också 

frihet att byta ut och lägga i egna saker som du tycker passar till ämnet.  

Varje låda innehåller små gröna kort med olika diskussionsfrågor som ni kan diskutera i 

klassen. Diskussionskorten kan också användas självständigt eller i grupp. Eleverna kan t.ex. 

välja att skriva om sina tankar i en text utifrån ett valt diskussionskort. Korten kan också 

delas ut så att de diskuteras i mindre grupper där varje grupp har ansvar för varsin 

diskussionsfråga. Svaren kan sedan redovisas i klassen.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att när man samtalar och diskuterar om olika livsfrågor finns 

det oftast inget rätt eller fel. Varje person har egna uppfattningar om saker och ting och 

bildar sig en personlig livsåskådning.  Så uppmuntra eleverna att utgå från sina egna 

erfarenheter och vad de själva tänker om de olika frågorna.  

 

Lgr11 
Livsfrågelådorna innehåller olika material och aktiviteter som integrerar religionsämnet med 

andra ämnen, bland annat svenska och bild. Under varje lådas rubrik i den här 

lärarhandledningen kan du se vilka punkter ur läroplanen just det innehållet berör. Det 

gemensamma för alla lådor är att de berör följande utdrag i Läroplanen:  
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”Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och 

sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna 

att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt 

att tänka och leva.” 

(Skolverket 2011, s.186) 

 

”Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

- reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet” 

(Skolverket 2011, s.186) 

 

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

könsroller, jämställdhet och relationer” (ur centralt innehåll Samhällsorienterade ämnen för 

årskurs 1-3). 

(Skolverket 2011, s. 187) 
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Livsfrågelåda: Döden 
 

Döden 
Att prata om döden kan få starka känslor att vakna till liv, både hos barn och vuxna. Om det 

finns barn med traumatiska erfarenheter av död bör man som vuxen vara uppmärksam och 

försiktig. Det kan finnas barn som har förlorat en far- eller morförälder men också en 

förälder eller ett syskon. Oavsett hur skrämmande döden må vara, hänger det ihop med 

livet. Oftast dör människor när de är riktigt gamla, men döden kan också komma plötsligt 

genom en olycka eller en sjukdom. Döden är något som vi alla en dag kommer möta och 

något vi måste lära oss att acceptera. Det här livet är inte oändligt.  

 

Vad som händer efter döden kan ingen svara på. Det är en gåta som förblir olöst. Olika 

religioner tror på ett liv efter detta. Människor inom exempelvis judendom, kristendom och 

islam tror på ett evigt liv tillsammans med Gud, medan många buddister och hinduer tror på 

reinkarnation. Men någon sanning kan vi inte tala om, bara tro. Vi kan fundera, fantisera, 

gissa och hoppas på vad vi vill ska hända när vi dör.  

 

Med hjälp av den här lådan kan man arbeta med döden på ett lekfullt, kreativt och konkret 

sätt på barnens nivå.  

 

Mål och syfte 
Eleverna ska tillsammans planera och genomföra en begravning. De ska genom en kreativ 

uppgift reflektera över vad de tror händer med någon som dör, samt utveckla en förståelse 

för att alla frågor inte ha ett självklart svar, och att det finns olika föreställningar om vad som 

händer efter döden. 

 

Lgr11 
Hämtat ur centralt innehåll:  

”Framställning av berättande bilder” (Bild, s.21).  

”Skapande av texter där ord och bild samspelar” (Svenska, s. 223).  

 

Innehåll 
I lådan finns en liten mask av lera i en ask. Där finns också ett meddelande att läsa högt för 

klassen.  

 

Så här kan du göra 

 Börja med att visa upp lådan för barnen och låt de gissa vad den innehåller. Låt gärna 

en elev öppna lådan, och berätta för sina klasskamrater vad som finns att hitta där i. 

Låt någon av eleverna, förslagsvis samma elev, läsa meddelandet högt för klassen.  
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 I meddelandet får eleverna i uppdrag att anordna en begravning för masken som har 

dött. Syftet är att eleverna tillsammans i klassen ska bestämma vad de vill ha med i 

begravningen. Punkta upp elevernas förslag på tavlan. Några exempel: Om man ska 

ha växter eller blommor, om en sång ska sjungas eller spelas, om tal ska hållas eller 

en dikt läsas och om det ska ske en tyst minut.  

 Sedan kan uppgifterna delas ut till eleverna, så att några t.ex. plockar blommor ute 

(om det finns på skolgården) alternativt målar eller gör egna pappersblommor, några 

skriver ett tal och kanske en dikt, medan några andra väljer musik som passar till 

begravningen. Någon kan skriva en programordning för ceremonin. Bestäm också 

vem eller vilka som leder begravningen och ser till att programmet följs. Utgå från 

elevernas idéer på tavlan och låt alla engagera sig.  

 Håll begravningen utifrån elevernas programordning. Efteråt kan man välja att 

begrava masken utomhus men om man någon gång vill använda masken igen 

rekommenderas att inte göra så. Ett alternativ är att fylla en glasburk med jord och 

begrava masken där i.  

 Prata med eleverna om masken och olika sätt en mask kan dö på. Vi vet att masken 

levt ett lång och lyckligt liv maskmått mätt. Men finns det andra sätt man kan dö på? 

Prata också om vad de tror händer med masken nu. Kommer masken till en ny plats, 

en annan dimension? Eller återvänder masken till jorden i en annan gestalt, kanske 

en fågel? Eller försvinner den helt och blir till luft? Här kan du använda 

diskussionskorten. Det är viktigt att betona för eleverna att detta är något vi inte vet 

något om. Vi kan veta vad som händer med kroppen i jorden, men inte om vi har en 

själ och vart den i så fall tar vägen. På frågan vad som händer efter döden kan man 

bara säga vad man själv tror eller hoppas på. Därför finns det inget svar som är mer 

rätt än något annat.  

 Eleverna får en individuell kreativ uppgift där de ska skriva en kort text och måla en 

bild som berättar vad de tror händer med masken nu.  

 

Tips för fortsatt arbete med döden 
 

Barnböcker om döden 

 Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren (1973).  

 Dödenboken av Pernilla Stalfelt (1999). 

 Adjö, herr muffin av Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm (2002). 

 Alla döda små djur av Ulf Nilsson och Eva Eriksson (2006). 

 En stjärna vid namn Ajax av Ulf Stark och Stina Wirsén (2007). 

 Flickan och kajorna av Riita Jalonen och Kristiina Louhi (2005). 

 Lilla Döden hälsar på av Kitty Crowther (2012). 
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Filmer 

 

 Bröderna Lejonhjärta av Olle Hellblom (1977).  

 UR har gjort en filmserie som heter Elias och de stora livsfrågorna där ett avsnitt 

handlar om döden. Du hittar den här: http://www.ur.se/Produkter/166824-Elias-och-

de-stora-fragorna-Doden  

 

Andra aktiviteter 

 För att koppla döden-lådan mer till religionsundervisningen kan man också prata om 

hur de stora världsreligionerna ser på döden. 

 Titta på dödsanonser i tidningar. Titta efter olika symboler och fundera över vad de 

betyder.  

 Besök en kyrkogård och titta på hur gravstenarna ser ut. Titta om det är någon 

skillnad på äldre och nyare gravstenar och fundera i så fall på varför.  

 Besök en begravningsbyrå och låt eleverna ställa frågor till personalen där.  

 Läs och skriv dikter om döden. 

 Ta reda på hur gamla olika djur kan bli, och vad djur kan dö av.  
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Livsfrågelåda: Kärlek 
 

Kärlek 
Kärlek är härligt, tycker många. Men kärlek kan också göra ont, när den inte blir besvarad. 

Barns erfarenhet av kärlek kan vara från att de själva ha varit förtjusta i en jämnårig 

klasskamrat eller att de sett sina föräldrar pussas. Men de kan också ha dåliga erfarenheter 

av kärlek om deras föräldrar t.ex. bråkar mycket eller till och med har genomgått en 

skilsmässa. Kanske har någon förälder träffat en ny partner, vilket kan vara en jobbig 

förändring i livet som kan ta tid att bearbeta.  

 

Kärlek behöver inte alltid innebära att man är kär i någon. Det finns många olika former av 

kärlek, så som syskonkärlek och vänskap. Det är på många sätt en stor del av livet och är 

avgörande för goda relationer. Att veta hur man ska uttrycka sina känslor och visa 

uppskattning till någon man tycker om är en rik tillgång i livet. 

 

I den här lådan finns material att utgå ifrån för att visa att det finns olika typer av kärlek och 

att kärlek kan ta olika uttryck i olika sammanhang.  

  

Mål och syfte 
Eleverna ska utifrån olika bilder diskutera ämnet kärlek med varandra. De ska genom 

diskussionen utveckla en förståelse för att kärlek kan ta olika uttryck och kännas på olika 

sätt. Eleverna ska i en dikt uttrycka sina tankar och känslor om kärlek.  

 

Lgr11 
Hämtat ur centralt innehåll: 

”Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter” 

(Svenska s.223). 

”Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” (Svenska s. 

224).  

 

Innehåll 
18 bilder som föreställer olika människor som på olika sätt uttrycker kärlek. Bildernas syfte 

är att på ett konkret sätt visa att det finns olika typer av kärlek, och att det kan uttryckas på 

olika sätt. I lådan finns också två dikt skrivna av Nils Ferlin samt Karin Boye.  

  

Så här kan du göra 

 Börja med att förslagsvis samla eleverna i en ring på golvet. Låt en elev öppna lådan 

och beskriva vad bilderna förställer. Lägg ut bilderna på golvet i mitten av ringen. Låt 

eleverna tyst titta på bilderna en stund. Fråga vilken bild de tycker visar mest kärlek. 

Låt de som vill dela med sig av sina tankar.  
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 Diskutera ämnet kärlek utifrån bilderna. Vad tycker du är kärlek? Finns det olika 

sorters kärlek? Känner man samma kärlek till sin mamma som till sitt husdjur eller 

som till den man är kär i? Hur visar man kärlek till andra människor? Hur visar du att 

du älskar din förälder? Hur vet man att man är kär? Hur kan man visa att man tycker 

om någon? Vad gör man när man är ihop? Kan vänskap vara en typ av kärlek? Hur 

visar man kärlek till en vän? Hur känns kärlek? Är det alltid en härlig känsla? Kan 

kärlek ta slut? Du kan ha diskussionskorten som hjälp. Det är viktigt att tala om för 

eleverna att inget svar är rätt eller fel. I en sådan här diskussion får man utgå från 

egna erfarenheter av kärlek.  

 Förklara för barnen att många författare, konstnärer och poeter har genom alla tider 

inspirerats av kärlek. Läs sedan dikten som ligger i lådan högt för eleverna.  

 Eleverna får nu bli poeter själva och skriva sina egna dikter om kärlek. Man kan skriva 

en dikt som beskriver vad kärlek är, eller man kan skriva en dikt om kärlek som man 

känner för en person, t.ex. ett husdjur, en förälder eller kanske någon man är kär i. 

Förklara för eleverna att det finns inget rätt eller fel när man ska skriva en kärleksdikt 

och det behöver absolut inte rimma. Det handlar om att sätta ord på sina tankar och 

känslor.  

 Efteråt kan man alternativt samla elevernas dikter i ”klassens diktsamling”. Ett annat 

förslag är att bjuda in en annan klass på skolan till en poetry slam, där eleverna 

frivilligt får läsa upp sina dikter för andra elever.  

 

Tips för fortsatt arbete med kärlek 
 

Barnböcker om kärlek:  

Alva på klassresa av Pernilla Gesén (2014).  

Julius spelar teater av Martin Svensson (2014).  

Vem är kär i Abel Svensson? av Ebba Berg (2014).  

Fråga chans av Marie Oskarsson (2011) 

Marko-polos kärlekskaruseller av Peter Arrhenius (2011).  

Malins mamma gifter sig med Lisa av Annette Lundborg & Mimmi Tollerup-Grkovic (1999).  

Lill-Zlatan och morbror raring av Pija Lindenbaum (2006).  

En liten bok om kärlek av Ulf Stark och Ida Björs (2015).  

Vero hit och dit av Katarina Kieri (2014).  

 

Barnfilmer om kärlek:  

Många av Disneys filmer handlar på olika sätt om kärlek. Några exempel är:  

 

 Frost – Om sann och äkta kärlek mellan två systrar.  

 Björnbröder – Om Kenai som först efter att ha förvandlats till björn lär sig vad den 

verkliga meningen med kärlek och brödraskap handlar om.  
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 Tarzan – Om Tarzan, människosonen som växer upp med sin kärleksfulla 

gorillamamma, och i vuxen ålder förälskar sig i en kvinna från en helt annan värld.  

 

Andra aktiviteter 

 Prata om hur det är att vara kär och ihop med någon på internet, och vad man då ska 

tänka på.  

 Prata om vad som händer i kroppen när man blir förälskad.  

 Lyssna på sånger som handlar om kärlek.  

 Alla elever får skriva något fint till varandra.  

 Ta reda på hur man säger ”jag älskar dig” på olika språk.  

 Låt eleverna intervjua sina föräldrar om hur de träffades.  
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Livsfrågelåda: Rättvisa 
 

Rättvisa 
Rättvisa är ett begrepp som ofta hörs inom politik, juridik och religion. Det är ett uttryck för 

jämvikt och kan handla om jämställdhet och lika rättigheter oavsett vem man är. Rättvisa 

uppkommer ofta i många olika situationer. Människor verkar på så sätt sträva efter en viss 

balans. Barn är tidigt noggranna med att dela upp t.ex. godisbitar lika mellan varandra. Ändå 

verkar människor runt om i världen inte vara helt överrens om vad rättvisa är. Behöver 

rättvisa alltid vara att det ska vara precis lika för alla, utan att ta hänsyn till individuella 

förutsättningar?  

 

I det här materialet får eleverna ta ställning i olika elevnära dilemman och utmana sin syn på 

vad rättvisa är.  

 

Mål och syfte 
Eleverna ska diskutera rättvisa utifrån en klassisk saga och sina egna erfarenheter. De ska ta 

ställning i olika elevnära dilemma-frågor.  

 

Lgr11 
Hämtat ur centralt innehåll:  

”Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften”(Svenska, s.223). 

”Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel rätt och orätt”(SO, s. 187). 

 

Innehåll 
I lådan finns sagan Räven och storken, och dilemmafrågorna Rättvise-Pelles dilemman.  

 

Så här kan du göra 

 Innan lådan öppnas kan eleverna få fundera tyst själva och på ett papper skriva ner 

vad de tycker att rättvisa innebär (många kommer nog tycka att rättvisa är när alla får 

lika).  

 Läs sagan Räven och storken högt. Diskutera sedan rättvisa utifrån sagan. Behöver 

rättvisa alltid vara att man får lika eller att det är lika för alla? Är det rättvist i sagan 

att båda äter från samma skål? Varför? Varför inte? Hur tror ni storken känner sig när 

han blir serverad mat på en platt tallrik? Hur bör de göra för att behandla varandra 

rättvist nästa gång? Använd gärna diskussionskorten.  

 Ta upp Rättvise-Pelles dilemman och berätta för eleverna att ni ska göra en fyra-hörn 

värderingsövning. Rättvise-Pelles dilemman handlar om Pelle som hela tiden strävar 

efter rättvisa, bland annat gentemot sin äldre syster. För varje dilemma läses en 

situationsbeskrivning och sedan fyra svarsalternativ. Eleverna ställer sig i hörnet med 
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det svar som bäst passar deras egen åsikt i frågan. När alla elever har ställt sig 

någonstans får de som vill motivera hur de tänker.  

 Efter dilemmafrågorna får eleverna titta på det de skrivit om rättvisa i början av 

lektionen. Har de ändrat sin syn på rättvisa efter att ha hört sagan om räven och 

storken samt tagit ställning i rättvise-Pelles dilemman? Då kan de skriva det. 

 

Tips för fortsatt arbete med rättvisa  
 

Barnböcker om rättvisa 

Robin Hood av Howard Pyle, återberättad av Maj Bylock (1997).  

Skratta lagom, sa pappa Åberg av Gunilla Bergström (2012).  

 

Filmer om rättvisa 

UR har gjort en filmserie som heter Elias och de stora livsfrågorna där ett avsnitt handlar om 

rättvisa. Du hittar den här: 

http://www.ur.se/Produkter/166827-Elias-och-de-stora-fragorna-Rattvisa  

 

Andra aktiviteter 

 Samtala om hur människor i alla tider har kämpat för rättvisa, t.ex. då allmän rösträtt 

infördes eller när kvinnor fick börja arbeta. Det finns många exempel på när 

människor har kämpat för jämställdhet.  

 Samtala om vad rättvisa löner innebär. Bör alla tjäna lika mycket oavsett jobb? Vad är 

det som ska avgöra hur mycket man får i lön? Är det t.ex. prestationen, hur farligt ett 

jobb är eller tiden som läggs ner på jobbet som ska avgöra?  

 Diskutera om rättvisa i samhället och i världen. Är världen rättvis? Varför/varför inte? 

Vad kan man göra för att världen ska bli mer rättvis? 

 Prata om allas lika rättigheter och att ingen har rätt att bli kränkt eller diskriminerad. 

Läs ur värdegrunden.  

 Låt eleverna skriva om ett tillfälle då de kände sig orättvist behandlade och vilken 

lösning de tycker att situationen skulle ha löpt ut i.  
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Livsfrågelåda: Rädsla 
 

Rädsla 
Rädsla är en känsla som många upplever mer eller mindre i livet, den uppkommer ofta vid 

hotfulla situationer eller vid situationer som man starkt ogillar. Rädsla kan ta uttryck på ett 

milt sätt, men också på ett extremt sätt. Oro, ångest och fobier kan vara former av rädsla. 

Den bästa medicinen mot rädsla är att lära sig mer om det man är rädd för. Om man förstår 

varför man är rädd är det enklare att gallra bort de obehagliga känslorna rädslan framkallar. 

Både barn och vuxna bär på olika rädslor genom livet. Vissa rädslor varar bara under en viss 

period och andra rädslor håller i sig länge. Barn kan vara rädda för t.ex. mörker, häxor, att 

vara ensamma hemma eller kanske för ormar och spindlar.  

 

Med hjälp av den här lådan kan man prata om både rädsla och mod, och i ett lekfullt 

sammanhang bearbeta olika typer av rädslor.  

 

Mål och syfte 
Eleverna ska med kroppen visa exempel på olika typer av rädslor. De ska genom diskussion 

och reflektion utveckla en förståelse för att alla inte är rädda för samma saker, men att alla 

är eller någon gång har varit rädda för något.  

 

Lgr11 
Hämtat ur centralt innehåll: 

 ”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad 

och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar” (Svenska, s. 223).  

 

Innehåll 
I lådan finns barncitat om rädsla och diskussionskort.  

 

Så här kan du göra 

 Öppna lådan och låt någon läsa barncitaten om rädsla högt, följt av kortet ”Vad är du 

rädd för”. Eleverna får tyst fundera över saker de är rädda för. Alla får skriva något de 

är rädda för på en liten lapp, t.ex. spöken, spindlar eller att vara ensam. Lapparna kan 

samlas i livsfrågelådan. Sedan kan lapparna användas för att leka charader. Säg till 

eleverna att de nu får möta varandras rädslor i form av charader. Ett barn i taget får 

gå fram, ta en lapp, läsa vad som står och sedan gestalta det med kroppen. 

Klasskamraterna ska försöka gissa vad för rädsla det är.  

 Diskutera rädsla efter charaderna. Hur känns det att vara rädd? Varför blir man rädd? 

Vad kan man göra när man är rädd? Kan man övervinna sina rädslor? Kan man hjälpa 

någon som är rädd? Hur? Har du någon gång hjälpt någon som var rädd? Här kan 

diskussionskorten vara till hjälp.  
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 Sedan kan alla få skriva en text och måla en bild som berättar om en gång då de var 

modiga, d.v.s. att man gjorde något fast man kände sig rädd eller obekväm, t.ex. dra 

ut en tand hos tandläkaren. När alla är färdiga kan eleverna förslagsvis delas upp i 

par, där de läser upp sina texter högt för varandra.  

 

Tips på fortsatt arbete med rädsla 
 

Barnböcker om rädsla 

Hjälp, jag är rädd!: en bok om barn och rädsla av Molly Wigand (2012).  

Mini är inte rädd av sig av Christine Nöstlinger (2003).  

Vem ska trösta knyttet? av Tove Jansson (1960).  

 

Filmer om rädsla 

Bland tistlar av Lotta och Uzi Geffenblad (2004)  - Om mobbning och rädsla.  

 

Andra aktiviteter och uppgifter 

 Låt eleverna söka efter mer information om det de är rädda för i böcker och på nätet.  

 Låt eleverna fråga andra barn på skolan vad de är rädda för och sammanställ sedan 

resultatet i en tabell och ett stapeldiagram.  

 Låt eleverna intervjua en vuxen om rädsla.  
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Livsfrågelåda: Glädje 
 

Glädje 
Glädje är en positiv känsla i kroppen. När man är glad känner man sig lycklig och 

tillfredsställd. Det gör livet enklare att leva och njuta av. Leenden, skratt och glädjerop är 

sådant som kan relateras till glädje. Musik påverkar människors känslotillstånd i hög grad, 

och det finns många sånger som framkallar lycka hos människor.  

 

Det sägs att delad glädje är dubbel glädje och att glädje lätt smittarav sig. Därför är det 

värdefullt att kunna vara någon som sprider glädje även till andra. Med hjälp av den här 

lådan utmanas eleverna till att bli glädjespridare och göra andra glada.  

 

Mål och syfte 
Eleverna ska genom samarbete och kroppspråk visa exempel på sådant som gör dem glada. 

De ska genom diskussion, ett utmanande uppdrag och en kreativ uppgift förstå vad glädje är 

och hur glädje kan spridas till andra.  

 

Lgr11 
”Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik” 

(Musik, s. 101) 

”…inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition” (Musik, s101). 

”Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik” (Idrott och hälsa, s. 52).  

”Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 

dramatik, sagor och myter” (Svenska, s 223). 

 

Innehåll 
Sångtext till Klappa händerna när du är riktigt glad, diskussionskort och det glada uppdraget. 

 

Så här kan du göra  

 I lådan finns sångtexten till Klappa händerna när du är riktigt glad. Det är en populär 

sång som många ofta någon gång har hört. Det är också en sång som man blir glad 

av. Sjung sången tillsammans med klassen.  

 Prata sedan kort om att musik och sång kan skapa glädje. Diskutera glädje med 

eleverna. Hur känns det i kroppen när man är glad? Hur tycker ni att glädje låter? Hur 

visar man med kroppen att man är glad? Här kan du använda dig av 

diskussionskorten. 

 Dela upp eleverna i grupper om tre-fyra personer för att leka statyteater. Statyteater 

är en övning där man med hjälp av sina kroppar utgör en staty som visar på ett 

specifikt tema. Eleverna ska i grupperna prata om saker som gör dem glada för att 
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hitta ett gemensamt glädjeämne. Det glädjeämnet ska sedan illustreras med 

kroppen. De bestämmer inom gruppen hur statyn ska se ut eller gestaltas. De får inte 

prata när de visar upp sin staty för resten av klassen, eftersom de andra ska gissa vad 

statyn föreställer och vad som gör gruppen glad 

 I lådan ligger ett uppdrag till klassen som kallas Det glada uppdraget. Där står det: 

”Den här veckan ska du försöka göra någon annan glad.” Ofta blir man glad genom 

att göra andra glada. Glädje smittar av sig. Samtala tillsammans om hur man gör en 

annan människa glad. Skriv förslagsvis upp barnens exempel på tavlan. Kanske kan 

man ge en person en present, ge någon en kram eller göra någon en tjänst. Man kan 

också göra någon glad genom att säga något snällt. Vad skulle man kunna säga för att 

göra en person glad? Till denna övning finns det också diskussionskort.  

 Eleverna kan sedan få en självständig uppgift där de genom att måla en bild får svara 

på frågan vad de tänker på när de hör ordet glädje. Bilderna kan klistras upp på ett 

gemensamt glädjecollage.  

 

Tips på fortsatt arbete med glädje 
 

Barnböcker om glädje:  

Krullig – Prinsessan och glädjen av Ulf Stark och Silke Leffler. 

 

Filmer om glädje:  

Många filmer om Astrid Lindgrens sagokaraktärer handlar om olika glädjefyllda ögonblick. 

Ett exempel är när Pippi Långstrump blir överraskad på julen och får en trumpet i julklapp av 

sina kamrater.  

 

Andra aktiviteter:  

 Lyssna på låtar i dur och moll, undersök hur vilken typ av låtar man blir mest glad av.  

 Låt eleverna intervjua varandra om glädje och om vad som gör gladast. 

 Eleverna får göra egna små collage med bilder på sådant som gör dem glada. Man 

kan måla egna bilder eller klippa ut bilder från tidningar.  

 Prata om motsatsen till glädje, så som att vara arg, ledsen eller sur.  

 Låt eleverna massera varandra. Massage kan framkalla både lugn och glädje.  

 

 

  



 
 

54 
 

Bilaga 2: Livsfrågelådorna och deras innehåll. 

 

Lådorna:  

 

 

  



 
 

55 
 

Hej alla barn.  

I den lilla lådan ligger daggmasken Dag. 

Han har levt ett långt och lyckligt liv i 

maskår mätt. Nu väntade döden runt hörnet 

och det var dags för masken att lämna detta 

liv. Dag förtjänar en värdig och fin 

begravning. Er uppgift är att planera och 

genomföra en begravning för honom. Ni får 

tillsammans bestämma hur begravningen 

ska gå till och vad den ska innehålla. Några 

exempel som kan finnas med är någon sorts 

musik, diktläsning, ett tal till den dödes ära 

och en tyst minut. Ni kan också dekorera 

kistan med blommor och annat som ni vill 

att daggmasken Dag ska ha i sin kista. Ni 

bestämmer. Lycka till!  

Hälsningar,  

Daggmaskarnas 

begravningsentreprenör 

Livsfrågelåda: Döden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

56 
 

Livsfrågelåda: Kärlek 
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Kärleken kommer och kärleken går,  

ingen kan tyda dess lagar.  

Men dej vill jag följa i vinter och vår  

och alla min levnads dagar.  

 

Mitt hjärta är ditt,  

ditt hjärta är mitt  

och aldrig jag lämnar det åter.  

Min lycka är din,  

din lycka är min  

och gråten är min när du gråter.  

 

Kärleken är så förunderligt stark,  

kuvas av intet i världen.  

rosor slår ut ur den hårdaste mark  

som sol över mörka gärden.  

 

Mitt hjärta är ditt,  

ditt hjärta är mitt  

och aldrig jag lämnar det åter.  

Min lycka är din,  

din lycka är min  

och gråten är min när du gråter. 

 

Av Nils Ferlin (1898-1961) 

När morgonens sol genom rutan smyger, 

glad och försiktig, 

lik ett barn, som vill överraska 

tidigt, tidigt en festlig dag -- 

då sträcker jag full av växlande jubel 

öppna famnen mot stundande dag -- 

ty dagen är du, 

och ljuset är du, 

solen är du, 

och våren är du, 

och hela det vackra, vackra, 

väntande livet är du! 

 

Morgon av Karin Boye (1900-1941) 
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Livsfrågelåda: Rättvisa  
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Räven och storken 

Av Aisopos 

 

En räv bjöd en långnäbbad stork på middag. 

”Jag hoppas du inte har något emot att dela min enkla måltid”, sa räven. 

”Vi brukar göra så här i skogen för att visa att vi är vänligt sinnade.” 

”Det har jag alls ingenting emot”, sa storken artigt. 

Räven hämtade en stor flatbottnadskål full med soppa och satte den på 

bordet. 

”Varsågod”, sa räven och började själv ivrigt lapa i sig soppan med sin långa 

skära tunga. 

Storken stod bredbent och stack ner den långa smala näbben i soppan. Men 

trots alla försök fick han inte en droppe i sig av den tunna soppan. Storken, 

som var alltför väluppfostrad för att beklaga sig, fick gå hem hungrig sedan den 

glupska räven lapat i sig all soppan. Storken hörde hur förnöjt han skrattade åt 

sin list. 

Några dagar därefter var det storkens tur att bjuda på middag och räven 

tackade glatt ja. 

”Vi har också för vana att bjuda på något ätbart”, sa storken. ”Känner du dig 

hågad?” 

”Visst, visst”, sa räven och slickade sig om munnen. 

Storken hämtade maten. Men han serverade den i en smal hög kanna med en 

trång öppning. 

”Varsågod och börja”, sa storken och stack ner sin näbb i kannan. Mums! 

Räven kunde naturligtvis inte alls få ner nosen i kannan. Han bara andades in 

den härliga doften och slickade i sig en och annan droppe som hamnat på 

kanten. 

”Jag bör väl inte klaga”, muttrade han dystert på väg hem till skogen. ”Det var 

ju faktiskt jag som lärde henne knepet.” 
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Rättvise-Pelles 

dilemman 

1. Anna och Pelle är syskon. Anna är 13 år 

och Pelle är 8 år gammal. Pelle tycker det är 

orättvist att Anna får 100 kronor i veckopeng 

och att han själv bara får 30 kronor varje 

vecka. Deras föräldrar säger att Pelle också 

kommer få så mycket pengar när han är 13 år 

gammal. Men Pelle tycker fortfarande inte att 

det är rättvist. Vad tycker du? 

a) Det är orättvist. Anna och Pelle borde få 

lika mycket pengar varje vecka.  

b) Det är rättvist att Anna får mer pengar än 

Pelle, eftersom hon är äldre.  

c) Anna ska vara snäll och dela med sig av 

sina pengar till Pelle.  

d) Annat förslag.  

 

 

2. Klockan är fyra en eftermiddag mitt i veckan. 

Anna och Pelle har båda kommit hem från 

skolan och ska äta mellanmål. I brödpåsen finns 

bara tre brödskivor kvar. De äter varsin macka 

och börjar sedan bråka om vem som ska få den 

sista brödskivan. Pelle tycker att de ska dela på 

brödet och ta varsin halva. Anna tycker att hon 

ska få äta hela skivan eftersom hon är äldre och 

större. Dessutom fick Pelle äta mellanmål på 

fritids innan han gick hem. Anna har inte ätit 

sedan lunch eftersom hon hade lektion till 

klockan tre. Men Pelle vill också äta en macka 

till, han är faktiskt också hungrig. Han tycker att 

det är orättvist om Anna får ta den sista 

brödskivan i påsen. Vad tycker du? 

a) Anna ska få äta den sista brödskivan.  

b) Pelle ska få äta den sista brödskivan.  

c) Anna och Pelle ska dela brödskivan på mitten 

och äta varsin halva.  

d) Annat förslag. 

3. Pelle är trött på att Anna alltid får stanna 

uppe längre än vad han får på kvällarna. Pelle 

måste sova senast klockan halv nio, säger 

mamma. Men Anna får stanna uppe till klockan 

halv elva. Pelle har räknat ut att Anna får stanna 

upp två timmar längre än honom själv. Det 

tycker Pelle är orättvist. Vad tycker du?  

a) Anna ska också gå och lägga sig klockan halv 

nio.  

b) Pelle ska också få stanna uppe till klockan 

halv elva.  

c) Det är rättvist att Anna får stanna uppe längre 

än Pelle.  

d) Annat förslag. 
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4. Pelle är på ett nöjesfält med sina bästa 

kompisar Hanna och David. De ska åka den 

häftigaste berg- och dalbanan de någonsin sett. 

De ställer sig förväntansfulla i kön. När de är 

framme och precis ska hoppa i vagnarna blir 

Pelle stoppad av attraktionsvärden. Han är inte 

tillräckligt lång för att åka berg- och dalbanan. 

Pelle tittar ledsamt på Hanna och David som är 

längre än honom själv. Han tycker inte om att 

vara kortast. Det är likadant i skolan där han är 

kortast i klassen. Hanna och David tvekar om de 

ska åka nu eller inte. Pelle tycker att det är 

orättvist om de åker utan honom. Antingen åker 

alla eller så åker ingen. Vad tycker du?  

a) Hanna och David ska få ha kul ändå och åka 

utan Pelle.  

b) Ingen ska få åka. De får välja en annan 

attraktion som alla får åka istället.  

c) Attraktionsvärden ska göra ett undantag och 

låta Pelle åka.  

d) Annat förslag. 

5. Pelle fyller snart år och ska ha kalas. Han vill så 

gärna ha ett kalas i bowlinghallen. Mamma och 

pappa har lovat att de ska boka ett kalas där. Pelle 

är glad, han älskar bowling. Anna däremot är sur 

eftersom hon själv aldrig har fått ha ett kalas i 

bowlinghallen. Hon tycker att mamma och pappa 

lägger för mycket pengar på Pelles kalas. När hon 

fyllde nio fick hon minsann ha pyjamasparty 

hemma. Det är orättvist, säger Anna. Pelle tycker 

inte det är orättvist, Anna har ju aldrig ens frågat 

om att få kalas någon annanstans än hemma. Vad 

tycker du? 

a) Pelle ska få ha sitt kalas i bowlinghallen.  

b) Pelle ska ha sitt kalas hemma, som Anna hade 

när hon fyllde nio år.  

c) Pelle får ha sitt kalas i bowlinghallen, om Anna 

får vara med.  

d) Annat förslag 

 

6. En dag vill Pelle vara med och spela fotboll 

med ett gäng andra elever på rasten. Men de har 

redan två jämna lag. Om Pelle hoppar in i ett av 

lagen får ju det ena laget en spelare mer än det 

andra. Det är orättvist, tycker de. De säger att 

Pelle får stå vid sidan av fotbollsplan tills någon 

mer vill vara med, så att det blir jämna lag. Pelle 

blir sur, för han tycker det är orättvist. Vad tycker 

du?  

a) Det mest rättvisa är att alla får vara med, 

oavsett om det blir jämna lag eller inte.  

b) Pelle ska vara med, men får börja som 

avbrytare och bytas av med någon annan efter en 

stund.  

c) Pelle får inte vara med alls.  

d) Annat förslag. 
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Livsfrågelåda: Rädsla  
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”Jag blir rädd varje gång jag hör en 

ambulans. Då blir jag orolig att någon i min 

familj är skadad.” 

Erik 11 år 

 

”Jag är rädd för spöken, om de finns. Jag har 

aldrig sett något i alla fall. Men jag är rädd 

ändå.” 

Ruth 5 år 

 

”Spindlar är läskiga, tycker jag.” 

Simon 7 år 

 

”Jag är rädd för att flyga flygplan” 

Anna 15 år. 

 

Vad är du rädd för? 

Skriv något du är rädd för på en liten lapp 

och lägg i räddlådan. 
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Livsfrågelåda: Glädje 
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  Sång: Klappa händerna när du är riktigt 

glad.  
 

Klappa händerna när du är riktigt glad (två klappar) 

Klappa händerna när du är riktigt glad (två klappar) 

Du kan också glädja andra som på denna jorden 

vandra, 

Klappa händerna när du är riktigt glad (två klappar) 

 

Stampa fötterna när du är riktigt glad (stampa i marken 

två gånger) 

Stampa fötterna när du är riktigt glad (stampa i marken 

två gånger) 

Du kan också glädja andra som på denna jorden vandra 

Stampa fötterna när du är riktigt glad (stampa i marken 

två gånger) 

 

Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad (knäpp två 

gånger) 

Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad (knäpp två 

gånger) 

Du kan också glädja andra som på denna jorden 

vandra, 

Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad (knäpp två 

gånger) 

 

 

 

Det glada uppdraget: 

 

Den här veckan ska du  

försöka göra någon  

Annan glad. 
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Bilaga 3 – Medgivande blankett till föräldrar, barnintervju. 

 

Till vårdnadshavare.  

Hej!  

Jag heter Nathalie Hellström och läser min sjätte termin på grundlärarprogrammet vid 

Uppsala universitet. Under kursen självständigt arbete ska jag arbeta fram en produkt i form 

av ett nytt läromedel om livsfrågor som riktar sig till lärare och elever i årskurs 1-3 på 

lågstadiet. Vid skapandet är jag intresserad av att veta vad barnen tänker kring olika 

livsfrågor, vilka frågor de visar mest intresse för samt hur de skulle vilja arbeta med detta i 

skolan. Därför intervjuar jag gärna ditt barn. Intervjun sker anonymt, vilket innebär att namn 

eller ort inte kommer att nämnas skriftligt eller muntligt till någon utanstående.  

För att ha största möjliga uppmärksamhet mot ditt barn önskar jag att spela in intervjun 

istället för att ta anteckningar under tiden. Inspelning är dock frivilligt och sker bara vid 

medgivande från dig och ditt barn.  Svaren skrivs sedan ned utan namn och ort. Syftet är att 

svaren ska fungera som en vägledning för produktutvecklingen. Men vissa svar kan också 

komma att användas anonymt i den skriftliga rapporten.  

Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

Mvh 

Nathalie Hellström – nathaliehellstrom@gmail.com  

________________________________________ 

 

Vårdnadshavare för:  

  

 Jag har tagit del av informationen och ger härmed mitt medgivande till att mitt barn deltar 

i intervjun.  

  Jag godkänner inspelning av intervjun.  

 

Ort och datum:  

Underskrift:  

Namnförtydligande:  

mailto:nathaliehellstrom@gmail.com


 
 

68 
 

Bilaga 4 – Medgivandeblankett till föräldrarar, för utvärdering i klass.  

 

Till vårdnadshavare för elever i klass 1. 

 

Hej, 

Jag heter Nathalie Hellström och läser min sjätte termin på grundlärarprogrammet vid 

Uppsala universitet. Under kursen självständigt arbete har jag arbetat fram en produkt i 

form av ett nytt läromedel om livsfrågor som riktar sig till lärare och elever i årskurs 1-3 på 

lågstadiet. Läromedlet tar upp viktiga, men ibland svåra frågor i livet om t.ex. döden, kärlek, 

rättvisa och rädsla. När en prototyp för läromedlet är färdig ska den testas i den verkliga 

verksamheten. Vecka 21 är det tänkt att jag ska komma till ert barns klass under en lektion 

för att testa och utvärdera en del av läromedlet. Härmed söker jag ert medgivande till ert 

barns deltagande. I rapporten kommer jag sedan skriva en utvärdering om hur det gick att 

testa läromedlet i klassen. Alla barn deltar anonymt och inga namn kommer att nämnas i 

rapporten.  

 

Mvh Nathalie Hellström,  

nathaliehellstrom@gmail.com  

 

________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavare för:  

 

 

  Jag har tagit del av informationen och ger härmed mitt medgivande till att mitt barn 

deltar under tillfället då läromedlet testas. 

 

 

Ort och datum:  

 

Underskrift:  

 

Namnförtydligande:  
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Bilaga 5 – intervjufrågor, lärarintervjuer 

 

Frågor: 

 Vad tänker du på när du hör begreppet livsfrågor? Vad innebär det för dig?  

 Vad har du för erfarenhet av elevers livsfrågor i skolans verksamhet? Vad har du sett 

och hört?  

 Har du på ett medvetet sätt bearbetat livsfrågor med dina elever under lektionstid, i 

så fall när och hur? 

 

 

Kort info: Tidigare forskning har visat att det råder brist på livsfrågeundervisning i skolorna. 

En teori till varför har varit att det inte finns tillräckligt med lämpligt material och att 

livsfrågorna får väldigt lite utrymme i religionsläroböckerna. 

• Håller du med om det? (t.ex. tidsbrist eller osäkerhet) 

 

 

 Om du fick tid att skapa ett material eller läromedel om livsfrågor, hur skulle det vara 

utformat? Vad efterfrågar du som lärare?  

 Vad tror du behövs för att lärare ska känna tillräckligt med säkerhet inför att arbeta 

med livsfrågor i sina klasser? 

 Vilka livsfrågor anser du vara mest problematiska och svårhanterliga att arbeta med? 

Vilka frågor känner du som lärare mest osäkerhet inför?  

 Vilka livsfrågor anser du vara relevanta att bearbeta med elever på lågstadiet? 
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Bilaga 5 – intervjufrågor, barnintervjuer 

 

Material: Livsfrågekort med bilder om kärlek, rädsla, oro, stress, lycka, att vara människa, 

ensamhet, kamratskap, frihet, Gud, rättvisa, att åldras och döden 

Medan barnet fick titta på korten frågade jag dessa frågor:  

 Har du något med förslag på en livsfråga som inte finns bland dessa?  

 Har ni pratat om de här frågorna i skolan? När och hur? 

 Är det någon av de här frågorna du tänker oftare på än andra?  

 Hur ofta tänker du på detta? Vad tänker du då? Vad väcker det för känsla inom dig?  

 

 Välj ut fem stycken av de här lapparna som du tycker att ni borde arbeta med i 

skolan.  

 Välj nu tre stycken av de fem som du helst vill arbeta med.  

 

 Om du skulle arbeta med en av de här frågorna i skolan, vad skulle du vilja göra för 

aktiviteter då? Du kan ringa in fem av dessa.  

Drama/spela teater 

Diskussionsfrågor att diskutera i klassrummet 

Värderingsövningar 

Skriva dikt 

Läsa bok 

Skriva berättelse 

Lyssna på musik 

Se en film 

Sjunga en sång 

Måla en bild.  

Leka en lek 

 

 

 


