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Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om i vilken utsträckning och i vilka 

sammanhang livsfrågor, etik och moral förekommer i F-3-lärares SO-undervisning. Vi 

har använt oss av en kvalitativ studie och ett perspektiv hämtat i sociokulturell och 

ämnesdidaktisk teori. Resultatet visar i vilken utsträckning och i vilka sammanhang 

livsfrågor, etik och moral förekommer. Slutsatsen är att lärare behöver förstå 

problematiken som kan uppkomma om de inte bearbetar elevernas frågor när de dyker 

upp och inte heller planerar ämnesinnehållet om livsfrågor. Om lärarna inte bearbetar 

detta kan det leda till att eleverna inte utvecklar någon djupare kunskap om livsfrågor. 

Genom att arbeta varierat och ämnesövergripande skulle livsfrågor, etik och moral få 

den plats den behöver i undervisningen utan att de övriga skolämnena blir lidande.  
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Nyckelord: Livsfrågor, etik, moral, religionsundervisning 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................... 1 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor .................................................... 2 

2 Bakgrund .................................................................................................................. 3 

2.1 Begrepp och definitioner .................................................................................. 3 

2.2 Forskningslitteratur ........................................................................................... 3 

3 Teoretiskt perspektiv ................................................................................................ 6 

4 Metod ........................................................................................................................ 8 

4.1 Metodologi........................................................................................................ 8 

4.2 Genomförande .................................................................................................. 8 

4.2.1 Datainsamlingsmetod ............................................................................... 8 

4.2.2 Urval ......................................................................................................... 9 

4.2.3 Databearbetning ........................................................................................ 9 

4.2.4 Tolkning av empirin ............................................................................... 10 

4.3 Etiska överväganden ....................................................................................... 10 

5 Resultat ................................................................................................................... 11 

5.1 Empiri ............................................................................................................. 11 

5.1.1 Återkommande arbete............................................................................. 11 

5.1.2 Sammanhållning och samarbete ............................................................. 13 

5.1.3 Konflikthantering.................................................................................... 14 

5.1.4 Hinder i undervisningen ......................................................................... 16 

5.2 Tolkning av empiri ......................................................................................... 17 

5.2.1 Omfattningen av livsfrågor, etik och moral i undervisningen ................ 17 

5.2.2 Betydelsen av diskussioner ..................................................................... 18 

5.2.3 Problematiken med livsfrågor, etik och moral ....................................... 18 

5.3 Resultatsammanfattning ................................................................................. 19 

6 Diskussion .............................................................................................................. 20 

6.1 Resultatdiskussion .......................................................................................... 21 

6.1.1 Slutsats .................................................................................................... 22 

6.2 Metoddiskussion ............................................................................................. 22 

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet .................................................................... 23 

Sanningskriterier ............................................................................................................. 23 

Reflexivitet ..................................................................................................................... 23 

6.3 Framtida forskningsfrågor .............................................................................. 24 

Referenslista ........................................................................................................... 25 

Bilaga 1 Missivbrev ........................................................................................................ 27 

Bilaga 2 Intervjufrågor ................................................................................................... 29 

 

 

 



 1 

1 Inledning  

Utifrån egna erfarenheter har vi sett att etik- och moral-undervisning ofta sker i samband med 

konfliktsituationer, där läraren informellt hänvisar till vad som är rätt och vad som är fel. Om 

lärare enbart arbetar med livsfrågor när det dyker upp spontant och inte arbetar regelbundet 

med vad som är rätt och fel, kan eleverna få en ensidig bild om vad som är rätt i en situation 

men inte i en annan. Jonsson (2016) skriver att schemalagd tid för etiska samtal och livsfrågor 

ofta inte förekommer i lärares undervisning. Hon menar att det funnits problem med 

riktlinjerna för religionsundervisningen i skolan och hur de ska formas. Engagemanget hos 

lärarnas undervisning har setts som en utmaning i läraruppdraget. Att diskutera frågor om 

omvärlden och det samhälle vi lever i med eleverna tycks vara förbisedda i 

religionsundervisningen (Jonsson, 2016). Eftersom vi lever i en värld som blir allt mer 

globaliserad och mediafrågor gällande religion ofta förekommer finns behovet av att diskutera 

det med anknytning till omvärldshändelser. Det är väldigt viktigt skriver Jonsson (2016) att 

uppmärksamma elevernas syn på de nyheter de stöter på via media. Det är även viktigt att 

läraren inte förskönar sanningen om de olika religionerna och vad som händer ute i världen. 

Det står i läraruppdraget att läraren ska kunna ge en realistiskt bild av världen vi lever i. 

Enligt Jonsson (2016) är konflikter i skolan något som brukar bearbetas först, innan läraren 

börjar med undervisningen. Även om konflikthantering är en del av etik och moral så är det 

inte största delen av religionsämnet. Det är lärarens uppgift att låta eleverna diskutera 

livsfrågor utan att konflikter enbart är i fokus. Jonsson (2016, s. 153) skriver att ”det 

väsentliga är inte att kontrollera och komma med rätta svar utan låta eleverna bearbeta 

livsfrågor och föreställningar om livet”.  

 

Falkevall (2010) skriver följande om olika livsfrågor i lågstadiet:  

 

[d]e aktuella livsfrågorna kan vara av typen vårt ansvar för varandra och för allt levande, frågor kring 

tingen, livet och döden, människors likheter och olikheter, kamrat- och familjerelationer, att lösa 

konflikter, ensamhet, gemenskap, trygghet, tröst, vänskap, ärlighet, rättvisa (Falkevall, 2010, s. 69).  

 

Enligt oss finns det en otydlighet i när och på vilket sätt livsfrågor, etik och moral 

förekommer i religionsundervisningen. Om inte lärare arbetar med det regelbundet, utan 

enbart när det dyker upp spontant, finns det en risk att eleverna inte utvecklar djupare kunskap 
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om etik och moral. Eftersom Skolverket (2018) skriver att eleverna ska få argumentera och 

resonera om moraliska frågeställningar och även värderingar med utgångspunkt i etiska 

begrepp och modeller, så är det lärarens uppgift att säkerhetsställa att undervisningen 

innehåller detta. Det är angeläget att undersöka i vilken utsträckning och i vilka 

sammanhang lärare arbetar med etik, moral och livsfrågor för att fördjupa kunskapen om 

hur detta sker i praktiken.   

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor         

Det finns en otydlighet i när och på vilket sätt livsfrågor, etik och moral förekommer i SO-

undervisningen. Problematiken som kan uppstå om inte lärare arbetar med det regelbundet, 

utan enbart när det dyker upp spontant är att det finns en risk att eleverna inte tar till sig 

kunskapen om livsfrågor, etik och moral utöver de spontana tillfällena.  

  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om i vilken utsträckning och i vilka 

sammanhang livsfrågor, etik och moral förekommer i F-3-lärares SO-undervisning. 

  

1. I vilken utsträckning arbetar sju F-3-lärare med livsfrågor, etik och moral? 

2. I vilka sammanhang arbetar sju lärare i F-3 med livsfrågor, etik och moral?  

3. Vilka hinder upplever sju F-3-lärare finns i arbetet med livsfrågor, etik och moral? 

  

Vi använder oss av en kvalitativ ansats och sociokulturell teori och Jonssons (2016) 

avhandling som teoretiska ramverk i studien som ibland nämns som Säljö-Jonsson-

perspektivet. 
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2 Bakgrund      

I följande kapitel beskrivs återkommande begrepp, samt litteratur som är relevant för studien.  

2.1 Begrepp och definitioner  

Begreppen etik och moral kan ses som mångtydiga och svåra att definiera då innebörden för 

orden kan variera. I vardagen kan vi se att etik handlar om reflektionen om våra handlingar 

och moralen om vilka handlingar vi utför (NE, 2019).  

 

Etik handlar om vad en grupp eller en person tänker, resonerar och argumenterar kring sina 

handlingar, om personen eller gruppen följer moralen som finns. 

 

Moral handlar om vilka handlingar en person eller en grupp gör eller underlåter sig till att 

göra. Moralen brukar visa sig genom vilka handlingar man utför i olika situationer och om de 

anses vara rätt eller fel.  

 

Skolverket (2018) föreskriver att eleverna ska arbeta med livsfrågor som har betydelse för 

dem, till exempel vad som anses vara gott, ont, fel och rätt i olika situationer, könsroller, 

kamratskap, relationer och jämställdhet.  

2.2 Forskningslitteratur  

Linda Jonssons doktorsavhandling (2016) Mellan tradition och förnyelse: utmaningar i 

religionsläraruppdraget tar upp hur religionsämnet i skolan genom tiderna har utvecklats och 

även de utmaningar i religionsundervisningen som läraruppdraget kan medföra. I 

avhandlingen finns en viktig aspekt om hur religionsundervisningen har utvecklats och 

även hur lärarens arbetssätt behövt utvecklats. En viktig och central del i avhandlingen är hur 

lärare kritiskt betraktar utmaningarna de ställs inför i skolan. Robertson, Hepburn, 

McLauchlan & Walker (2017) har skrivit forskningsartikeln The humanities in the primary 

school – where are we and in which direction should we be heading?. Den innehåller 

information om religion, livsfrågor och moralisk undervisning kopplat till läroplanen i 

Skottland och där diskuteras begreppen i relation till läroplanen. Artikeln behandlar 

information om religionsundervisningen och om hur den kan leda till att eleverna förstår sig 

själva och andra för att forma ett eget tankesätt. Elevernas sociala utveckling sker genom 
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undervisningen eftersom de får lära sig att förstå sig själva. Författarna skriver om en 

svårighet i religionsundervisningen och det kan vara att läraren behöver se till att 

undervisningen ger en djupare och bredare förståelse för eleverna. Undervisningen ska inte 

vara ensidig utan leda till att eleverna lär sig många olika förmågor i olika ämnen. Björn 

Falkevalls doktorsavhandling (2010) Livsfrågor och religionskunskap - en belysning av ett 

centralt begrepp i svensk religionsdidaktik behandlar livsfrågor i religionsundervisningen och 

hur frågorna ändrats genom tiderna. I centrum står begreppet livsfrågor. Syftet är att lyfta 

fram betydelsen av livsfrågor hos olika lärare. Resultatet visade att nästan vad som helst kan 

utgöra en livsfråga. Livsåskådningsfrågor och existentiella frågor är de mest intressanta 

frågorna inom undervisningen. Det är även viktigt att ha ett syfte med undervisningen av 

livsfrågorna. Eftersom Sverige är ett sekulariserat land generellt har eleverna ofta inte mycket 

erfarenhet av religion. Livsfrågor blir därför ett viktigt verktyg för att eleverna ska komma i 

kontakt med religion. På ett sätt blir livsfrågor konceptet för religion. Maximilian Brobergs 

forskningsartikel (2017) The use of teaching materials in religious education in Sweden: a 

quantitative analysis of Swedish religious education teachers’ reported use of teaching 

materials in RE classrooms handlar om vilka olika material lärare använder i 

religionsundervisningen. Resultatet visade att grundskolelärare använder läroböcker i stor 

utsträckning och även anser att de har en betydande roll i undervisningen. Lärare använder 

även andra metoder i undervisningen och det är viktigt att variera arbetssätten enligt 

författaren. Christina Osbecks (2006) doktorsavhandling Kränkningens livsförståelse: En 

religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan handlar om att livsförståelse är en 

del av religionsundervisningen i skolan. En viktig punkt är att skolan har en bestämd syn på 

vilken livsförståelse som lärs ut, eftersom värdegrunden i läroplanen ska ligga till grund för 

lärares och elevers agerande. Denna värdegrund föreskriver bland annat att människors lika 

värde och jämställdhet ska ligga till grund för undervisningen. Dock är livsförståelse inte bara 

intressant med koppling till skolans allmänna fostran. Elevernas livsförståelse om hur världen 

fungerar behöver inte alltid vara kopplad till värdegrunden. Gunnel Colneruds (1995) 

doktorsavhandling Etik och praktik i läraryrket - en empirisk studie av lärares yrkesetiska 

konflikter i grundskolan handlar om att utforska yrkesetiska dimensioner i läraryrket. Intresset 

i studien är riktat mot etiska överväganden och de val lärarna måste göra och ställs inför i 

olika yrkessituationer. Syftet är att få en bild av hur lärare ser på etiska konflikter och 

frågeställningar i sitt arbete samt hur etiska dimensioner kan förstås och beskrivas. I resultatet 

har Colnerud sammanfattat olika punkter gällande lärares etiska konflikter och läraryrkets 

problemområden. Keijo Erikssons (1999) doktorsavhandling På spaning efter livets mening : 
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om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som 

befrämjar kunskapande handlar om hur elever uppfattar livsfrågor. Elevernas relationer och 

livsfrågor nära eleven själv är de viktigaste. Det är viktigt att samtala med andra om sina 

funderingar och detta kan möjliggöra inlärning och utmynna i att eleverna utvecklar en egen 

livsåskådning.  

 

Ovan nämnd litteratur ligger till grund för studien. Litteraturen har utgångspunkten i 

religionsundervisning, livsfrågor, moral och etik och hur lärare arbetar med detta samt hur de 

behöver förhålla sig till det. 

 

  



 6 

3 Teoretiskt perspektiv  

Det finns en otydlighet i när och på vilket sätt livsfrågor, etik och moral förekommer i 

religionsundervisningen (Jonsson, 2016). Det övergripande lärandeperspektivet utgörs av det 

sociokulturella perspektivet enligt Säljö (2014) medan de ämnesspecifika teoretiska 

instrumenten är hämtade i Jonssons (2016) avhandling. Vi har valt att använda oss av 

sociokulturell teori för att utifrån våra egna erfarenheter, menar vi att den går hand i hand med 

skolans sätt att bearbeta livsfrågor, etik och moral. Genom att använda oss av den 

sociokulturella teorin kan vi se sambanden som finns mellan teorin och praktiken och 

tydliggöra arbetssätten som finns i skolan. Teorin handlar om att eleverna i samspel med 

varandra ska diskutera och lära sig genom social interaktion och hur de ska förstå sig på 

omvärlden, till exempel dess normer som har format det samhälle vi lever i. Detta kan kopplas 

till livsfrågor, etik och moral, eftersom eleverna inte lär sig om det enskilt utan det sker i 

samspelet med andra. Inom den sociokulturella teorin är socialt samspel i fokus och det sker 

oftast genom språkliga hjälpmedel som medierande redskap och materiella verktyg. Detta är 

viktiga verktyg eftersom det är genom dessa redskap som människor kan förstå sig på andra 

samt kommunicera med andra. Genom goda relationer och genom att kommunicera kan 

klassrummet bli en trygg plats där samtalen, utvecklingen och lärandet kan äga rum. Säljö 

(2014) menar att kunskap sker genom samspel med varandra och i samspelet får eleverna 

chans att delta och utvecklas. Överföringen av kunskap sker inte från en person till en annan, 

eftersom det krävs ett gemensamt utbyte av kunskap. Teorin i skolsammanhang handlar om 

samhället och hur skolan synliggör för eleverna hur de ska arbeta tillsammans för att utveckla 

förståelse för omvärlden och varandra.  Genom att ha koppling till samhället i skolans 

undervisning ges eleverna möjlighet till att utvecklas till samhällsmedborgare och eftersom 

samhället ständigt utvecklas bör även skolans värdegrundsarbete göra det (Säljö, 2014). 

Jonsson (2016) skriver i sin avhandling om lärares osäkerhet kring blandningen av den 

traditionella undervisningen av religionskunskap och det icke-konfessionella. Undervisningen 

i religionskunskap tenderar att bli lite av varje. Eleverna ska kunna göra egna 

ställningstaganden med hjälp av ämnet religion vilket även innefattar existentiella frågor. 

Undervisningen ska också handla om människan i förhållande till tro och identitet. 

Tolkningsutrymmet kan orsaka osäkerhet i läraruppdraget. Eftersom tolkningarna kan variera 

gör det många lärare osäkra. Skillnaden mellan andra länder och Sverige är att i Sverige ska 

alla elever kunna mötas på samma villkor och få goda förutsättningar att ta egna 

ställningstaganden i olika situationer. Jonsson (2016) menar att lärares uppfattningar om 
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religionsämnet i skolan kan belysas utifrån ett antal olika utgångspunkter. De kategorier 

Jonsson (2016, s. 135) har identifierat är följande: ”Vad är religion?”, Förnyelse eller 

”inpluggbara formler och fyrkantiga fakta?”, Motstridiga mål – ”eleven eller ämnesstoffet?” 

och Religionskunskap – ”lite av varje”. Dessa kategorier belyser vad religion är i 

undervisningen. Författaren menar att ämnets bredd kan utgöra en utmaning för lärare. 

Kategorierna handlar om diverse punkter. Den första kategorin Vad är religion? behandlar 

ämnets bredd och att det kan vara fördelaktigt, men samtidigt en utmaning när tiden inte 

räcker till. Religionsämnet har idag två inriktningar, den ena inriktningen är nutida religioner 

och betydelsen religionerna har i dagens samhälle och den andra inriktningen är livsfrågor 

som behandlar etiska och existentiella frågor. Det bästa tänkbara skulle vara att undervisa om 

båda inriktningarna, där de viktigaste samhällsfrågorna med koppling till religion och där 

människovärdet och mänskliga rättigheter också behandlas i undervisningen. Eftersom 

religionsämnet innehåller undervisning om mänskliga rättigheter innebär det att ämnet har en 

koppling till demokrati och demokratisk fostran. Den andra kategorin handlar om utmaningar 

som finns med att förnya och utveckla religionskunskapsämnet. Det är omöjligt att göra en 

omfattande förändring överallt, men varje enskild lärare kan utveckla och förnya innehållet i 

undervisningen och på så sätt också utveckla ämnet. Samarbeten mellan olika lokala 

föreningar, organisationer och skolan kan utmynna i en förändring och utveckling. 

Ämnesövergripande undervisning kan också ge en djupare och bredare förståelse för 

skolämnenas gemensamma beröringspunkter. Den tredje kategorin belyser formuleringar i 

läroplaner som kan uppfattas som otydliga samt alltför fria och i vissa fall motsägelsefulla. 

Lärare anser att de inte hinner med allt eftersom det finns ett så stort utbud av ämnesstoff. 

Den fjärde kategorin handlar om att tiden inte räcker till för att behandla religionsämnets två 

inriktningar som nämnts tidigare. Undervisningen i religionskunskap är inte alltid prioriterat 

hos alla lärare och väljs ofta bort. Det som kan vara problematiskt i undervisningen är att på 

ett rättvist sätt belysa båda inriktningarna under en begränsad tid. Båda delar av  
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4 Metod 

I kapitlet redovisar vi vårt val av vetenskaplig metod. Avsnittet 4.1 Metodologi handlar om de 

metodologiska val vi gjort med vägledning av metodlitteraturen. I avsnittet 4.2 Genomförande 

framställs operationaliseringen av de valda metoderna. I det avslutande avsnittet 4.3 

Forskningsetik redovisas hur vi tillämpat de forskningsetiska principerna. 

4.1 Metodologi 

Den metodologi som används i denna studie beskrivs av Denscombe (2018).  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om i vilken utsträckning och i vilka 

sammanhang livsfrågor, etik och moral förekommer i F-3-lärares religionsundervisning. 

Eftersom vi vill fånga upp lärarnas tankar och värderingar valdes kvalitativa intervjuer för att 

samla in en fyllig datamängd. Denscombe (2018) beskriver att det kan vara lämpligt att 

använda intervjuer när forskare är intresserade av informanternas åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter.   

4.2 Genomförande 

För den föreliggande studien beskrivs i detta avsnitt hur metodologin operationaliseras.  Det 

kommer i tre underavsnitt beskrivas och diskuteras hur vi samlat in data, hur urvalet har gått 

till samt hur analysprocessen och principerna för hur empirin har tolkas.  

4.2.1 Datainsamlingsmetod 

För att samla in information till studien har vi använt oss av datainsamlingsmetoden 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna tog cirka 30 minuter att genomföra och 

vi lät informanterna tala fritt utifrån våra intervjufrågor och deras erfarenheter. I denna studie 

är informanternas identitet helt skyddade och kan inte spåras. Vi har informerat detta till 

informanterna innan intervjuerna tog vid. Intervjuerna ligger till grund för vår studie och 

används för att stärka studiens trovärdighet. Intervjufrågorna var öppet formulerade och ledde 

till långa diskussioner med olika infallsvinklar. Frågorna var breda och krävde därför 

diskussion för att komma fram till hur arbetet på skolorna synliggörs. Under intervjuerna 

skedde inspelning av samtalen för att transkriptionen skulle bli enklare.  
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4.2.2 Urval 

Studien är formad utifrån frivilligt deltagande. Urvalet riktar sig till lärare som har erfarenhet 

eller arbetar med SO-undervisning. Denscombe (2018) beskriver detta som ett riktat urval. De 

sju lärarna som deltog i intervjuerna kontaktades personligen av oss. I studien efterlyste vi 

behöriga lärare från olika skolor för att få ett så fylligt och brett informationsfält som 

möjligt.    

4.2.3 Databearbetning 

Efter att ha fört anteckningar och lyssnat igenom de inspelade intervjuerna, selekterades 

viktiga punkter som är relevanta för studien. Vi jämförde intervjuerna med varandra samt tog 

ut det innehåll som vi ansåg var viktigt. Efter att vi fick fram det relevanta innehållet i 

datamängden fokuserade vi på hur det kunde tolkas utifrån vår teori. Vi selekterade efter det 

ut det viktiga som skulle bli kategorier för vår studie. Efter att vi upprepade gånger läst 

igenom det vi ansåg som viktigt, blev det tydligt vad varje kategori skulle innehålla. Därefter 

lades fokus på att fånga upp det viktiga och relevanta i varje kategori utifrån 

forskningsfrågorna. Här visas exempel på hur arbetet med kategorin Hinder i undervisning 

gick till:  

 

Utsaga 3: “Hur jag som lärare strukturerar mina lektioner kan påverka eleverna både positivt 

och negativt” (Informant 1) Initial kod: Lärarens struktur har betydelse för eleverna.  

 

Utsaga 32: “Det är svårt att försvara vissa elevers värderingar som lärare, eftersom man ska 

vara neutral och att jag som lärare inte får eller kan ta ställning i vissa diskussioner” 

(Informant 3) Initial kod: Problematiken med diskussioner om religion som lärare.  

 

Utsaga 44: “Ibland är vi tvungna att undvika vissa diskussioner eftersom att de skapar oro hos 

eleverna” (Informant 2) Initial kod: Oroligheter som kan skapas av diskussioner.  

 

Utsaga 56: “Elevers olika bakgrunder och värderingar kan leda till konflikter på grund av 

okunskapen som kan finnas mellan olika parter. Det kan handla om olika syn på 

människovärdet” (Informant  5) Initial kod: Problematiken med elevers olika värderingar.  
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Utsaga 77: “Det finns för lite tid eftersom att timplanen har ett specifikt antal timmar till 

ämnet religion och i läroplanen finns det för mycket ämnesstoff att hinna med” (Informant 7) 

Initial kod: För mycket undervisningsinnehåll och för lite tid.  

4.2.4 Tolkning av empirin 

Med hjälp av den sociokulturella teorin och Jonssons (2016) avhandling har vi tolkat, 

utvecklat en förståelse och tilldelat mening åt empirin. Kategorierna är delar av en helhet och 

framstår som koherent, rimlig och är allmänt formulerad enligt en bärande princip. Detta leder 

till att sanningskriterierna är uppfyllda (Tivenius, 2015). Svaren på forskningsfrågorna 

kommer från studiens tolkning av Säljö-Jonsson-perspektivet samt från empirin. Empirin 

utgörs av fyra kategorier som alla belyser det vi anser som viktigt för informanterna. Utifrån 

det teoretiska perspektivet besvaras forskningsfrågorna genom de fyra kategorierna vi fått 

fram. Alla tre forskningsfrågorna i studien besvarades delvis redan i empirin men 

tydliggjordes med hjälp av teorin.  

4.3 Etiska överväganden 

I vår studie tillämpas Vetenskapsrådets (2017) forskning om etiska principer. Principen om att 

ingen person ska kunna pekas ut eller igenkännas samt skadas av forskningen följs under hela 

studien. Vetenskapsrådet (2017) menar att det som ska beaktas är konfidentialitetskravet, 

informationskravet, frivillighetskravet och nyttjandekravet. Kraven går ut på att informanterna 

ska informeras om förutsättningarna för studien. Informanterna ska inte kunna igenkännas av 

studiens läsare, studiens avsikt och hur den ska nyttjas och att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som under studiens gång. Vi har även informerat informanterna om att 

konfidentialitetskravet respekteras utan undantag. Detta har tydliggjorts för informanterna så 

att de ska känna sig trygga med att uttala sig fritt utan att behöva oroa sig för att bli igenkända 

i studien.  
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5 Resultat 

Först i detta kapitel beskrivs empirin i avsnitt 5.1 Empiri, som utgörs av fyra kategorier. Efter 

det kommer 5.2 Tolkning, där finns en beskrivning av empirin och tolkningen besvarar våra 

forskningsfrågor. I sista delen som är 5.3 Resultatsammanfattning, där finns en 

sammanfattning av resultatet som sedan återfinns i resultatdiskussionen.  

5.1 Empiri 

Vi redogör för empirin i fyra underavsnitt som består av fyra kategorier. Kategorierna är 

Återkommande arbete, Sammanhållning och samarbete, Konflikthantering och Hinder i 

undervisningen. Dessa kategorier utgör empirin och det viktigaste från kategorierna har 

utmynnat i rubriker. Kategorierna har skapats från lärares åsikter och reflektioner kring 

läraruppdraget i So-ämnena.  

5.1.1 Återkommande arbete 

Arbete med livsfrågor, etik och moral sker dagligen och kontinuerligt under hela året. Det 

finns en koppling till fostran, där eleverna får lära sig hur man ska bete sig och lära sig vad 

som är rätt och vad som är fel. Det behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till 

undervisningen, men eleverna får hela tiden lära sig om etik och moral. Även om läraren inte 

arbetar med livsfrågor, etik och moral i ämnet religionskunskap finns det en koppling till det 

på ett eller annat sätt. Diskussioner om livsfrågor bearbetas dagligen antingen med koppling 

till religionskunskap eller inte, men det går oftast att dra paralleller till ämnet religion när 

elevnära diskussioner förekommer.  

Jag anser att vi behandlar livsfrågor, etik och moral varje dag, genom att vi pratar om känslor, hur vi 

är mot varandra, att alla är lika värda och att man har rätt till att ha en egen åsikt.  

 

Lärare arbetar med värdegrunden kontinuerligt under hela året och arbetar med den när det 

dyker upp frågor. Värdegrundsarbetet infaller när det finns tillfälle och blir ofta integrerat med 

andra ämnen. Etik och moral är tätt sammankopplat med värdegrunden och behandlas varje 

dag i samband med raster och konflikthantering. Konflikthanteringen handlar ofta om vad 

som är rätt och vad som är fel.  

Vi arbetar med värdegrunden varje dag och när eleverna har frågor. Vi arbetar ofta med etik och 

moral, speciellt när eleverna hamnar i konflikter.  
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När livsfrågor dyker upp spontant från eleverna, utgår undervisningen från deras 

frågeställningar. Frågeställningarna kan vara kopplade till media. Eleverna tar upp frågor som 

de antingen läst eller sett från både internet och artiklar. Läraren fokuserar på de frågor 

eleverna kommer med eftersom ett lärande kan skapas utifrån elevernas intresse för de 

specifika frågorna.  

Ofta får jag frågor från eleverna när det finns rädslor, oroligheter samt otydligheter som uppkommit 

från exempelvis TV, radio, nyheter och andra media. Vi utgår från elevernas intresse i 

undervisningen för att eleverna ska vara involverade i sin egen skolgång och utveckling. 

 

När det händer någonting speciellt och när det dyker upp frågor från eleverna sker 

undervisningen om etik, moral och livsfrågor. Varje gång en händelse sker som eleverna kan 

uppleva som svår, besvärlig och obehaglig kan diskussioner ske. Detta kan ske om intresset 

kommer från eleverna, eller om eleven uttrycker att det är obehagligt och är orolig. 

Mycket ofta tar vi upp livsfrågor i diskussioner, det kan vara så fort vi får chansen eller om det hänt 

någonting som vi måste ta upp. Det kan handla om allt från om det hänt någonting på rasten, till att 

diskutera jämlikhet, till svåra ämnen som exempelvis terrordådet på Drottninggatan.  

  

Undervisningen med etik, moral och livsfrågor är integrerat även i andra ämnen. Det spelar 

ingen roll vilket ämne som det undervisas i eftersom etik, moral och livsfrågor alltid går att 

koppla till undervisningen. Alla undervisningsämnen kan inkluderas och vinklas till att 

innehålla livsfrågor, etik och moral eftersom de finns med i allt vi gör. Det är viktigt att 

elevernas frågor kan vara en utgångspunkt i undervisningen. En annan utgångspunkt som kan 

ligga till grund för vilket innehåll i undervisningen en lärare väljer kan vara läroplanen.  

Jag försöker alltid ha en röd tråd i all min undervisning. Etik, moral och livsfrågor dyker ofta upp i 

alla ämnen och för att kunna inkludera dem så försöker jag hitta en koppling till ämnets innehåll och 

frågorna som eleverna har. Det blir då viktigt att utgå från eleverna och det blir den röda tråden i 

undervisningen.  

 

Återkommande arbete handlar om att det dagligen och kontinuerligt sker arbete med 

livsfrågor, etik och moral under hela året. Kategorierna Återkommande arbete, 

Sammanhållning och samarbete och konflikthantering har många likheter och kan vara svåra 

att separera. De är självständiga i relation till varandra men förstås på ett bättre sätt 

tillsammans. Dessa tre kategorier visar att arbete med etik, moral och livsfrågor sker på 

varierande sätt, där konflikthantering och sammanhållning är centrala delar och arbetet sker 

väldigt ofta och kontinuerligt under året. Kategorin Återkommande arbete beskriver hur ofta 
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arbetet med konflikthantering och sammanhållning förekommer och de andra kategorierna 

beskriver hur arbetet med detta sker. Skillnaderna som finns mellan kategorierna är att de 

belyser delar av samma helhet. Den första kategorin beskriver hur ofta och hur mycket 

livsfrågor, etik och moral behandlas och de andra kategorierna visar arbetssätten. 

 

5.1.2 Sammanhållning och samarbete 

Diskussioner och samarbetsövningar bidrar till att klassen får sammanhållning, där alla 

känner sig delaktiga, får komma till tals och känna sig respekterade. Undervisningen handlar 

ofta om att skapa relationer och skapa förståelse för varandras likheter och olikheter. I 

undervisningen om vad som är rätt och fel är det viktigt att tänka på att elevernas olika 

religioner kan ligga till grund för att människosynen och etiska samt moraliska handlingar kan 

variera.  

Vi tänker och handlar olika på grund av att vi har olika värderingar utifrån olika religioner. Eleverna 

behöver ha förståelse för varandras olikheter, där olika religioner kan vara en bidragande faktor.  

 

Samarbetsövningar kan bidra till att eleverna utvecklar en förmåga till att känna empati och 

förstå andras känslor och även hur man ska bemöta och hantera dessa känslor. Det är 

avgörande hur och på vilket sätt en person uttrycker sig, att känna empati, samt tänka efter 

innan ens ord kan skada andra. Att försöka förstå en annan persons känslor och perspektiv kan 

vara en grundpelare i konflikthantering. Att vara kapabel till att reda ut konflikter kan stärka 

relationerna i gruppen. Starka relationer och en välfungerande grupp kan betyda att 

sammanhållningen i gruppen är god. 

Vad man säger påverkar andra positivt eller negativt och det är viktigt att kunna sätta sig in i andras 

situationer och förstå deras känslor. 

 

Tidigt i elevernas skolår får de lära sig hur man ska bemöta andra människor och vad som är 

rätt och fel handlande i olika situationer. Fostran är en central del i de tidiga skolåren eftersom 

att det sedan ska ligga till grund för resten av elevernas liv. Det är viktigt att belysa 

människors likheter istället för olikheter. Bemötandet av andra är en viktig och central del av 

undervisningen i skolan.  

Vid konflikter är det viktigt att diskutera om hur man ska vara mot varandra, vad man ska tänka på och 

hur man agerar. Det är viktigt att prata om människors likheter istället för olikheter och det spelar ingen 

roll vilken tro eller religion en människa har eftersom att alla är människor, det är viktigare med respekt 

och hur man bemöter andra. 
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Diskussionerna som tar vid i undervisningen handlar om elevnära frågor som utspelat sig i 

elevens vardag och utifrån deras erfarenheter och känslor. Många frågor som dyker upp i 

undervisningen handlar om elevernas relationer, familjer och upplevelser.  

Diskussionerna kan bland annat handla om ett älskat djur som har dött eller föräldrar som har skiljt sig. 

Vi utgår ofta från elevernas tankar och samtalar om det.  

 

Sammanhållning och samarbete handlar om att diskussioner och samarbetsövningar kan bidra 

till att sammanhållningen i klassen blir bättre och att den trygga miljön bidrar till en 

gemenskap. För att skapa sammanhållning i klassrummet krävs ett pågående arbete som 

ständigt behöver utvecklas och det kan åstadkommas genom diskussioner och regler. 

Likheterna mellan kategorierna Sammanhållning och samarbete och Konflikthantering är de 

centrala delarna relationer, sammanhållning och konflikter. Det som är skillnaden mellan 

kategorierna är vilket syfte övningarna och arbetet har. Syftet i kategorin Sammanhållning 

och samarbete är att arbetet ska utmynna i en gemenskap och en väl fungerande grupp där 

diskussioner och samarbetsövningar är verktyget. Syftet i kategorin Konflikthantering är att 

konflikter är arbetssättet för att bearbeta etik och moral, för att eleverna ska lära sig hur man 

ska bete sig mot varandra.  

 

5.1.3 Konflikthantering 

Efter raster kan diskussioner från konflikter uppkomma och läraren kan behöva vara ett stöd 

när eleverna ska hantera konflikten. Konflikter uppkommer emellanåt och ofta i samband med 

raster. Värdegrundsarbete har en stark koppling till konflikthantering eftersom i samband med 

konflikterna kan läraren bearbeta viktiga delar från värdegrunden. Värdegrundsarbetet som 

sker är ofta kopplat till etik och moral, eftersom det handlar mycket om hur människor ska 

bemöta varandra.  

Att hjälpa barnen att lösa konflikter är en del av värdegrundsarbetet. Vi får ofta vara delaktiga när 

eleverna har varit i konflikt. Konflikthantering brukar handla om att lärare medlar eleverna samt 

handleder eleverna till att bli sams. Vi brukar diskutera hur vi är mot varandra att vi har rätt att tänka 

och tycka som vi vill och att alla är lika mycket värda i samband med konflikter.  

 

Vid konflikthanteringen är det viktigt att alla känner att de blivit lyssnade på. I hantering av 

konflikter krävs det ibland att eleverna behöver kompromissa men vid andra tillfällen är det 

enbart en ursäkt som krävs. Det som ofta är nödvändigt vid konflikthantering är att ha tydliga 
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strukturer och regler. Det för att undvika att det uppstår konflikter om liknande situationer vid 

ett senare tillfälle. Det är viktigt att alla elever får komma till tals, eftersom alla elever 

behöver bekräftelse och uttrycka sina funderingar och känslor. Eleverna kan lära sig att 

hantera konflikter på egen hand, med stöd från exempelvis en lärare.   

Vi sitter ofta i ring och samtalar, alla får komma till tals och berätta vad de tänker och känner. Det är 

oerhört viktigt att eleverna får berätta sin del av exempelvis ett bråk. Eleverna får träna på att själva hantera 

konflikter, för att förstå att det man gör och säger kan påverka andra. 

 

Klassråd kan vara en plattform för att gemensamt bestämma vilka regler som ska råda. Det är 

ett bra tillfälle för eleverna att få sina röster hörda, uttrycka sina åsikter samt driva igenom 

vissa beslut demokratiskt. På klassrådet beslutas reglerna gemensamt och dessa beslut om hur 

man ska bemöta varandra ligger till grund för hur konflikter ska hanteras på skolan. En 

konflikt kan lösas och förhindras genom att tydliga regler och strukturer finns. 

Eleverna fick, med min hjälp, arbeta fram klassrumsregler på klassrådet. Eleverna fick vara med och 

uttrycka hur de vill att man ska bemöta varandra i allmänhet, men också i klassrummet. 

 

Samarbetsövningar kan vara användbara i arbete med konflikthantering. Övningarna kan 

utmynna i att sammanhållningen i klassrummet blir bättre. Relationerna kan också utvecklas 

till det bättre, vilket ofta är syftet med samarbetsövningarna. Vid arbete med konflikthantering 

är det ofta mer framgångsrikt om gruppen är välfungerande, som ofta är resultatet av 

övningarna. 

Vi arbetar mycket med sammanhållningen av gruppen för att skapa en vi-känsla och det gör vi genom 

samarbetsövningar.  

 

Lekar och dramaövningar kan vara användbara vid konflikthantering, men även för att skapa 

en gemenskap. Att använda dramaövningar kan vara fördelaktigt eftersom det kan skapa en 

tydlighet i vad som händer vid exempelvis en konfliktsituation. Uppstår förståelse för 

varandra, kan det leda till att konflikten reds ut.  

Vi hanterar ofta konflikter genom exempelvis dramaövningar och lekar, för att skapa en förståelse 

för varandra.  

 

Konflikthantering handlar om att i samband med raster kan konflikter förekomma. För att 

hantera konflikterna kan lekar, dramaövningar och samarbetsövningar användas. Genom att 

alla elever får komma till tals, kan det leda till att konflikter minskar och att eleverna skapar 

förståelse för varandra.  
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5.1.4 Hinder i undervisningen  

Tiden är en avgörande faktor och tidsbrist kan utgöra ett hinder i undervisningen med 

livsfrågor. Andra ämnen kan bli lidande om diskussioner om livsfrågor tar för mycket tid av 

annan planerad undervisning. Det är viktigt att det finns en balans i undervisningen för att 

både hinna med elevernas frågor och funderingar och även det planerade ämnesstoffet. 

Frågorna om etik, moral och livsfrågor är oerhört stora och diskussioner med andra elever och 

med läraren är nödvändigt. Tidsbristen som finns blir ett hinder för att hinna med allt innehåll 

i undervisningen. För att undervisningen inte ska ha ett för magert innehåll krävs tid för att 

utveckla en mer djupgående förståelse hos eleverna.  

Vi har en tidsram att förhålla oss till. I förskoleklassen har vi lite friare, eftersom vi inte har några 

kunskapsmål att förhålla oss till. Den timplan som finns för skolans ämnen är ofta för liten för att 

kunna hinna med allt som står i läroplanen. 

 

Lärarens trygghet och kompetens är avgörande för att möta elevernas samtalsämnen på ett 

positivt vis. Läraren behöver ha kontrollen och vara en stark ledare för att eleverna ska känna 

sig trygga. Utan en tydlig och stark ledare blir det lätt att eleverna blir oroliga och 

ofokuserade. Läraren ska vara strukturerad och ha en tydlig planering för undervisningen för 

att förhindra oönskat fokus på fel innehåll. Har läraren en tydlig planering går det att bearbeta 

livsfrågor kopplat till det tänkta innehållet på ett bättre sätt. Med en utförlig och detaljerad 

planering går det att frångå samt göra ändringar under tidens gång i undervisningen.  

Jag som lärare påverkar och kan utgöra ett hinder, är jag trygg i min roll fungerar undervisningen 

bättre.  

 

En problematik som kan uppstå i undervisningen är elevers olika bakgrunder, religioner och 

värderingar. Alla behöver inte ha samma synsätt på samhället vi lever i. Elevernas åsikter kan 

vara olika, vilket kan leda till diskussioner och konflikter. Detta kan bli svårt att bemöta för 

alla parter. Dessa diskussioner kan skapa oro samt väcka känslor och kan vara svåra att reda 

ut baserat på elevernas olikheter. Det är acceptabelt att ha olika åsikter och man behöver inte 

alltid vara överens. 

Det kan leda till svårigheter om eleverna diskuterar mycket om deras olikheter, därför är det bättre 

att fokusera på våra likheter och mötas på mitten. Det är bra om eleverna lär sig att det är okej att 

tycka olika, samt att inte lägga för stor vikt på att alltid komma överens. 

 

Hinder i undervisningen handlar om att tiden är en avgörande faktor och kan utgöra ett 

problem. Det finns inte tillräckligt med tid för att arbeta med livsfrågor vilket kan göra att 
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många frågor inte blir besvarade hos eleverna. Det kan också vara så att livsfrågor tar för 

mycket plats och på så vis blir de andra ämnena i skolan lidande.  

5.2 Tolkning av empiri 

De fyra kategorierna Återkommande arbete, Sammanhållning och samarbete, 

Konflikthantering och Hinder i undervisningen är självständiga i relation till varandra. 

Kategorierna utgör empirin för att besvara forskningsfrågorna. Det övergripande 

lärandeperspektivet utgörs av det sociokulturella perspektivet enligt Säljö (2014) medan de 

ämnesspecifika teoretiska instrumenten är hämtade i Jonssons (2016) avhandling, dessa 

beskrivs i kapitel 3 och används för att tolka empirin. Vi nämner detta perspektiv som Säljö-

Jonsson-perspektivet. De fyra kategorierna utgår från sammanhållningen i klassen och 

konflikthantering som är det viktiga i denna studie. Studien har koppling till den 

sociokulturella teorin eftersom samspel och interaktion är gemensamma beröringspunkter. 

Kopplingen som finns till Jonssons avhandling är hennes kategorier.  

5.2.1 Omfattningen av livsfrågor, etik och moral i undervisningen  

Den första forskningsfrågan är: I vilken utsträckning uppger sju F-3-lärare att de arbetar med 

livsfrågor, etik och moral? Informanterna uppger att de dagligen arbetar med livsfrågor, etik 

och moral när det spontant dyker upp, i form av exempelvis konflikthantering som ofta 

förekommer i samband med rasterna. Eleverna vill även dagligen diskutera livsfrågor som kan 

handla om elevnära frågor och vad som händer i deras vardag, samt frågor om existens. Detta 

kan vi koppla till den sociokulturella teorin eftersom diskussioner vanligtvis brukar 

förekomma i arbetet med etik, moral och livsfrågor. Dessa diskussioner kan handla om 

likheter och skillnader mellan människor och vad som är rätt och fel. Eleverna kan inte på 

egen hand reda ut dessa stora frågor som etik, moral och livsfrågor utgör. Eleverna behöver 

därför vara delaktiga i diskussioner med både andra elever och med läraren. Arbete med 

värdegrunden sker kontinuerligt under skolåret. Jonsson (2016) belyser vikten av 

ämnesövergripande undervisning. Livsfrågor, etik och moral är ofta integrerade med andra 

skolämnen för att vad som är rätt och fel och existentiella frågor finns ofta med i elevernas 

vardag. Det går att arbeta med livsfrågor, etik och moral integrerat i flera ämnen för att täcka 

det planerade innehållet för lektionen. Idén med att arbeta ämnesövergripande med livsfrågor, 

etik och moral är för att få en bredare och djupare förståelse för både religion och det andra 

skolämnet som det är integrerat med. Jonsson menar att ämnesövergripande arbete är bra för 

att ge många olika perspektiv och synvinklar. När frågor dyker upp hos eleverna sker 
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undervisningen om livsfrågor, etik och moral, vilket är oerhört ofta. Jonsson (2016) menar att 

det är viktigt att diskutera elevernas frågor, som exempelvis kan vara kopplade till olika 

religioner i media. Den första kategorin Återkommande arbete besvarar forskningsfrågan 

eftersom lärare arbetar varje dag, återkommande och hela tiden med etik, moral och livsfrågor 

oavsett om det har koppling till religionskunskap eller inte.  

5.2.2 Betydelsen av diskussioner 

Den andra forskningsfrågan är: Vilka sammanhang uppger sju lärare i F-3 att de arbetar med 

livsfrågor, etik och moral? Informanterna uppger att via konflikthantering, 

samarbetsövningar, värdegrundsarbete, klassråd, lekar, dramaövningar och elevernas egna 

funderingar och erfarenheter förekommer det tillfällen att diskutera om livsfrågor, etik och 

moral. Eleverna behöver inse att alla människor har olikheter men också likheter och att alla 

har rätt till en egen åsikt. Därför behöver man respektera varandra och inse att alla har olika 

värderingar, bakgrunder och erfarenheter som man behöver ta hänsyn till (Jonsson, 2016). I 

samspel med andra får vi ta del av olika synsätt, perspektiv och kan skapa förståelse för andra 

(Säljö, 2014). På så vis får eleverna utveckla sina kunskaper genom andra och får förståelse 

för omvärlden. Diskussioner och bemötandet med andra människor är centrala delar i båda 

kategorierna Sammanhållning och samarbete och Konflikthantering. Diskussioner om 

elevnära frågor som utspelat sig i elevens vardag är ofta ett intressant ämne som eleverna 

gärna vill diskutera. Det är också ytterst viktigt att eleverna får påverka sin egen skolgång. 

Enligt Säljö (2014) kan det vara bra om undervisningen utgår från elevernas intresse. Utgår 

undervisningen från elevernas vardaglig frågor hjälper det dem att utvecklas till demokratiska 

samhällsmedborgare. Den andra kategorin Sammanhållning och samarbete handlar om vilka 

likheter och olikheter som har en betydande roll i undervisningen. Det viktiga i den andra 

kategorin är diskussioner och samarbetsövningar. Det centrala i den tredje kategorin 

konflikthantering är att konflikthantering sker väldigt ofta i skolan, inte minst i samband med 

raster. 

5.2.3 Problematiken med livsfrågor, etik och moral 

Den tredje forskningsfrågan är: Vilka hinder upplever sju F-3-lärare finns i arbetet med 

livsfrågor, etik och moral? Hinder som informanterna uppger som störst är tidsbristen, tiden 

för att hinna diskutera livsfrågor, etik och moral utan att det ska ta ifrån tiden från den tänkta 

undervisningen. Det tar tid att diskutera med eleverna om livsfrågor eftersom det är något som 

är uppskattat och intressant. Diskussionerna behöver äga rum om livsfrågor, men om det får 
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för mycket tid av undervisningen, kan det leda till att de andra skolämnena blir lidande. 

Jonsson (2016) framhåller också att tidsbristen som råder kan utgöra ett hinder för att hinna 

med exempelvis religionsämnet och dess breda innehåll. Ett annat hinder är att vissa ämnen 

kan väcka mycket känslor och oro hos eleverna. Alla tycker inte likadant på grund av 

exempelvis olika religioner, kultur, uppfostran eller erfarenheter. Jonsson (2016) skriver att 

undervisningen ska handla om människan i förhållande till tro och identitet. Detta kan kopplas 

till att oavsett vilken åsikt, bakgrund eller religion eleverna har ska undervisningen leda till att 

eleverna kan känna igen sig i undervisningsinnehållet. Jonsson (2016) skriver också att alla 

elever ska mötas på samma villkor och få goda förutsättningar att ta egna ställningstaganden i 

olika situationer. Dessa ställningstaganden gör att eleverna får yttra sina åsikter, inom rimliga 

gränser. Eleverna ges möjlighet att förstå att andra inte alltid delar deras åsikter, men att det är 

acceptabelt och att man ska bli respekterad oberoende vad man har för åsikt eller tro. Allt är 

dock inte accepterat som exempelvis rasism, förtryck och intolerans, vilket även behöver 

framgå i diskussionerna. Det finns en skillnad att uttrycka sin åsikt och religion, mot att visa 

hat och förtryck mot någon annan. Värdegrunden och diskrimineringslagen behöver därför 

ligga till grund för att ingen ska bli utsatt för hat, förtryck och diskriminering. Trots att 

eleverna har olikheter i form av åsikter, tro, erfarenheter och bakgrunder påtalar Säljö (2014) 

att det är genom samspel med varandra som vi människor lär och utvecklas samt utvecklar 

kunskap. Det kräver ett gemensamt utbyte av kunskap för att eleverna ska lära sig mera om 

varandra och omvärlden och det kan utmynna i att eleverna blir demokratiska 

samhällsmedborgare. Den fjärde kategorin Hinder i undervisningen visar problematiken med 

för stora frågor som behöver diskuteras, mängden stoff och tidsbristen som råder.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Den data vi har fått in har kategoriserats utifrån 437 utsagor från sju olika informanter. Dessa 

utsagor utmynnade i fyra kategorier som är Återkommande arbete, Sammanhållning och 

samarbete, Konflikthantering och Hinder i undervisningen. Den första kategorin som är 

Återkommande arbete har koppling till och besvarar den första forskningsfrågan: I vilken 

utsträckning uppger sju F-3-lärare att de arbetar med livsfrågor, etik och moral? Den andra 

och den tredje kategorin Sammanhållning och samarbete och Konflikthantering besvarar den 

andra forskningsfrågan som är: Vilka sammanhang uppger sju lärare i F-3 att de arbetar med 

livsfrågor, etik och moral? Den fjärde kategorin Hinder i undervisningen besvarar den tredje 

forskningsfrågan: Vilka hinder upplever sju F-3-lärare finns i arbetet med livsfrågor, etik och 
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moral? De olika kategorierna tolkades utifrån ett Säljö-Jonsson-perspektiv och därefter 

besvarades forskningsfrågorna.  

 

Återkommande arbete handlar om arbete med livsfrågor, etik och moral och att det sker 

dagligen och kontinuerligt under hela året. Det handlar om elevernas fostran där de ska 

utveckla förståelse för hur de ska bete sig mot varandra och vad som är rätt och fel i olika 

situationer. Detta är inte något som enbart sker under undervisningstillfällen utan det sker hela 

tiden och de lär eleverna vad etik och moral är med koppling till samhällets normer. 

Ämnesövergripande undervisning är idealt eftersom det ger många olika perspektiv och 

synvinklar. Sammanhållning och samarbete handlar om de olika diskussioner och 

samarbetsövningar i klassrummet som bidrar till att klassen får sammanhållning. Eleverna ska 

få känna sig delaktiga, få komma till tals och känna sig respekterade. Undervisningen blir en 

plats att skapa relationer på och även skapa förståelse för varandras likheter och olikheter. 

Man får ta del av olika synsätt och perspektiv i samspelet med andra och det kan skapa 

förståelse för varandra. Konflikthantering är en stor del i skolan då det oftast är där eleverna 

kommer i kontakt med etik och moral och vad som är etiskt och moraliskt rätt i olika 

situationer. För att eleverna ska lära sig hur de ska hantera konflikter kan de arbeta med 

drama, olika samarbetsövningar och lekar. Oftast sker konflikthantering i samband med raster 

där eleverna får komma till tals och bli hörda. Konflikter utgår från eleverna och därför blir 

konflikthantering utifrån deras vardag och erfarenheter. Hinder i undervisningen handlar om 

att livsfrågor, etik och moral kan ha en tendens att ta upp mycket tid från annan planerad 

undervisning. Elevers olika bakgrunder, religion och synsätt kan även vara ett hinder i 

undervisningen då åsikter kan vara olika beroende på personliga erfarenheter och upplevelser. 

Det är viktigt att kunna respektera allas olika åsikter och tankar och inte alltid ha i tanke att vi 

ska mötas på mitten. Det är lika viktigt att kunna enas om att vara oense. Det kan vara svårt 

att hinna med det breda innehållet som religionskunskapen har. 

 

6 Diskussion 

Detta kapitel är utformat på så vis att vi har en resultatdiskussion där resultatet sammanförs 

med det som står i kapitel 2 om teoretiska ramverk. Diskussionen tar upp resultatets betydelse 

om den stora och den lilla världen. Diskussionen leder fram till en slutsats och därefter 



 21 

kommer studien grundligt undersökas av oss ur en metodologisk aspekt. Slutligen avslutas 

studien med våra framtida forskningsfrågor.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Med studiens resultat skulle den fördjupade kunskapen om i vilken utsträckning och i vilka 

sammanhang som livsfrågor, etik och moral förekommer i undervisningen synliggöra 

problematiken med att enbart undervisa om livsfrågor spontant. Studien är viktig för den lilla 

världen, det vill säga lärare som arbetar med livsfrågor, etik och moral i SO-undervisning. I 

stora världen är studien viktig för att belysa problematiken som finns om livsfrågor, etik och 

moral i allmänhet. Jonsson (2016) skriver att det är viktigt att utveckla arbetssätten i 

religionsundervisningen eftersom samhället ständigt utvecklas och därför bör även 

arbetssätten göra det. Varje lärare kan utveckla och förnya innehållet i sin undervisning och 

på så sätt också utveckla religionskunskapsämnet. För att utveckla ämnet kan 

ämnesövergripande undervisning vara ett alternativ. Genom att variera arbetssätten och arbeta 

ämnesövergripande kan tidsbristen som annars råder minskas och tiden som är avsedd för 

ämnena tas tillvara, på ett bättre sätt. Robertson, Hepburn, McLauchlan & Walker (2017) 

anser att det är viktigt att lära sig nya kunskaper för att förbereda sig för samhället och livet. 

Ämnesövergripande undervisning kan leda till att eleverna lär sig om samhället och dess 

normer och på så vis också utvecklas till att bli aktiva demokratiska samhällsmedborgare. 

Lärare kan utgå ifrån elevernas frågeställningar och Falkevall (2010) menar att vilken fråga 

som helst kan göras till en livsfråga. Livsfrågor är en brygga för religionsundervisningen, för 

att koppla samman elevernas intressen och frågor till religionsundervisningen. Det är dock 

viktigt att undervisningen om livsfrågor har ett tydligt syfte så att undervisningen inte förlorar 

sin mening. Det är viktigt att använda varierande arbetssätt i SO-undervisningen och 

läroboken kan vara ett bra hjälpmedel (Broberg, 2017). Resultatet visar att livsfrågor tas upp, 

men ofta inte med koppling till religionsämnet. Livsfrågorna tas upp vid spontana tillfällen, 

vilket ofta är efter elevernas önskemål och intresse och därför används inte läroboken. En 

viktig aspekt är skolans bestämda syn på vilken sorts livsförståelse som ska läras ut. 

Värdegrunden ska ligga till grund för både elevernas och lärares agerande. Den beskriver att 

människor har samma värde och att jämställdhet ska råda i undervisningen. Livsförståelse och 

livsfrågor har dock inte bara en intressant koppling till skolans allmänna fostran, utan även 

allmänt i skolan. Värdegrunden behöver inte alltid vara kopplad till elevernas livsförståelse 
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för hur världen fungerar (Osbeck, 2006). Det är viktigt att eleverna lär sig vad som är rätt och 

fel både med koppling till värdegrunden, där allas lika värde är utgångspunkten, men också 

till exempelvis religionsämnet. Olika religioner och bakgrunder kan göra att elevernas 

människosyn kan variera. Därför behöver läraren visa att alla inte behöver resonera på samma 

sätt och även vara diplomatisk. Colnerud (1995) skriver att lärare ställs inför många olika val 

och behöver många gånger avgöra vad som är rätt och fel i olika situationer. Dessa tillfällen 

kan vara kopplade till konflikter, det som är etiskt rätt i dessa situationer och även 

diskussioner som behandlar känsliga punkter. Eriksson (1999) menar att det viktigaste för 

eleven är de livsfrågor och relationer som ligger dem närmast. Samtal kring deras funderingar 

är viktigt för att möjliggöra lärande och det utmynnar i att eleverna kan utveckla en egen 

livsåskådning. Det är därför viktigt att bearbeta elevernas frågor när de dyker upp. 

 

Kategorierna Återkommande arbete, Sammanhållning och samarbete, Konflikthantering och 

Hinder i undervisningen har många likheter med Jonssons (2016) kategorier Vad är religion?, 

Förnyelse eller inpluggbara formler och fyrkantiga fakta?, Motstridiga mål - eleven eller 

ämnesstoffet? och Religionskunskap - lite av varje. Likheterna som finns i Hinder i 

undervisningen och Vad är religion? är ämnesstoffets mängd och tidsbristen som råder 

behandlas i båda. Ämnesövergripande undervisning är ytterligare en likhet mellan Jonssons 

(2016) kategorier och våra. Det som skiljer kategorierna åt är bland annat att Jonsson (2016) 

skriver om religionsämnets båda inriktningar och undervisning om de båda tillsammans skulle 

vara mest fördelaktigt, medan det inte framkom i vår empiri.  

6.1.1 Slutsats 

Slutsatsen är att lärare bör bearbeta elevernas frågor när de dyker upp och planera 

ämnesinnehållet om livsfrågor, för att undvika problem som kan det leda till att eleverna inte 

utvecklar någon kunskap om livsfrågor. Genom att arbeta varierat och ämnesövergripande 

skulle livsfrågor, etik och moral få den plats den behöver i undervisningen utan att de övriga 

skolämnena blir lidande.  

6.2 Metoddiskussion 

Från början var syftet att fördjupa kunskapen om hur lärare arbetar med livsfrågor, etik och 

moral i religionsundervisningen, men efter att empirin tillkommit, ändrades syftet. 

Förändringen blev att formuleringen blev mer generell och inte enbart fokuserade på 

religionsundervisningen, utan även i hela SO-undervisningen. Studien har en beprövad samt 
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godkänd metodologi som är noga beskriven och operationaliserad i metodkapitlet. 

Forskningsfrågorna har blivit besvarade på ett sätt som har lett till genomlysande svar. Alla 

källor har en referens och kraven för de forskningsetiska reglerna är uppfyllda. I 

nästkommande avsnitt är trovärdigheten och pålitligheten beprövad. Det finns en beskrivning 

om hur sanningskriterierna är uppfyllda och hur reflexiviteten är behandlad. Utifrån detta 

anser vi att studien är korrekt genomförd.  

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Studien är förankrad i erkänd och beprövad metodologi. Intervjufrågorna var öppet 

formulerade och informanterna fick tala fritt och besvara frågorna öppet och ledde därtill att 

informationen var uppriktigt inlämnad. Reflexiviteten är redovisad och sanningskriterierna är 

uppfyllda. Utifrån detta utgår vi ifrån att resultatet är pålitligt.  

Sanningskriterier    

Resultatet för studien är rimlig och är delar av en och samma helhet. Resultatet innehöll inte 

stora överraskningar och därför behöver inte rimligheten ifrågasättas. Rimlighetskriteriet och 

koherenskriteriet är utifrån detta uppfyllt. Det teoretiska ramverket är på samma 

abstraktionsnivå som resultatet och allmänt formulerat. Korrespondenskriteriet är i och med 

detta uppfyllt. Resultatet visar det som finns mellan raderna eftersom en kategorisering 

utfördes. Användning av en blandning av två teorier som aldrig tidigare använts tillsammans 

visade fenomenet ny kunskap ur ett annat perspektiv. Utifrån detta är därför det aletiska 

sanningskriteriet uppfyllt. 

Reflexivitet 

Genom vårt arbete med denna studie har vi påträffat några mindre överraskningar. Vi hade 

vissa förväntningar men ingen egentlig vetskap om hur arbetet skulle se ut i praktiken. Vi har 

fått upp ögonen för hur lärare arbetar ute i skolorna, vilka metoder de använder sig av och i 

vilken utsträckning de arbetar med livsfrågor, etik och moral. Resultatet visade till skillnad 

från vad vi trodde, att lärare arbetar ofta med livsfrågor, etik och moral men inte med 

koppling till religionsämnet. Det var intressant att ta reda på om lärare arbetade med detta 

med koppling till religionsämnet eller SO-undervisningen i stort, på grund av våra förutfattade 

meningar. Vi lät resultatet tala för sig själv och var öppna för nya möjligheter och arbetssätt, 

vilket gjorde att vissa överraskningar kunde påträffas.  
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6.3 Framtida forskningsfrågor 

Studiens resultat har väckt ett intresse för att undersöka vilken påverkan media har på etik och 

moral i skolan. Vi vill fördjupa kunskapen om hur barn och ungdomars etik och moral skiljer 

sig åt när de möts på olika sociala medier och i verkligheten. Media är ett aktuellt ämne. 

Många elever spenderar mycket tid på olika sociala medier, där mötet med andra människor 

är stort. Det är även intressant med anonymitet och vad det kan innebära för barnen och 

ungdomarna.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Vill du delta i en studie om livsfrågor, etik och moral i religionsundervisningen? 

 

Vi som genomför studien heter Lisa och Kristine och går sjätte terminen på 

grundlärarprogrammet med inriktning F-3 på Mälardalens högskola.  

  

Studien handlar om i vilken utsträckning och sammanhang som etik, moral och livsfrågor 

behandlas i undervisningen samt vad som kan anses vara problematiskt med det.  

Syftet med studien är att ta reda på i vilka sammanhang och i vilken utsträckning livsfrågor, 

etik och moral förekommer i F-3 lärares undervisning.  

 

Studien vänder sig till lärare som har religionsundervisning i årskurserna F-3. I studien vill vi 

intervjua sju lärare för att samla in underlag. Vi har tillfrågat dig, eftersom du är en lärare i 

årskurserna F-3. Tidsåtgången för intervjun är cirka 30 minuter. Intervjun kan komma att 

spelas in vid godkännande och sedan kommer vi skriva ut intervjun i text. Informationen som 

du lämnar kommer att behandlas säkert för att ingen obehörig ska ta del av den. Efter att 

studien är klar kommer inget material att sparas eller återanvändas. Materialet makuleras 

genom att ljudfilerna raderas. Ingen i studien kan identifieras i resultatet. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 

läggs ut på databasen DiVA. Efter studien kan du ta del av resultatet där.  

  

Deltagandet är frivilligt och du kan under hela tiden avbryta din medverkan. 

Svara på detta mejl för att ge ditt godkännande om du vill delta. 

  

Ansvariga för studien är Kristine Winge & Lisa Arverot, samt handledare Staffan Stranne. 

  

Lisa Arveroth                                     

lisa.arveroth@hotmail.com             

0720181930                               

Västerås 19-04-04             

 

Kristine Winge 

kristine.winge@hotmail.com  



 28 

0735065400 

Västerås 19-04-04     

 

Handledare  

Staffan Stranne  

staffan.stranne@mdh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Bilaga 2 Intervjufrågor 

• Vad anser du är en livsfråga? 

• Undervisar du om livsfrågor? 

• Är livsfrågor viktiga att ta upp i religionsämnet enligt dig?  

• på vilket sätt? 

• Hur stor betydelse har livsfrågor för ämnet religion? 

• Hur stor del av religionsundervisningen anser du är undervisning om livsfrågor? 

• Hur undervisar du i livsfrågor? 

• I vilka sammanhang undervisar du om etik och moral? 

• I vilka sammanhang undervisar du om livsfrågor?  

• Hur många gånger i veckan diskuterar ni livsfrågor i klassrummet? 

• Finns det några problem/svårigheter med undervisningen av livsfrågor? 

• Anser du att elevernas syn som kommer fram vid diskussionerna? 

• på vilket sätt? 

• Uppkommer diskussioner utanför klassrummet om livsfrågor? 

• Vad kan det vara för diskussioner? 

• Hur tror du att undervisning om livsfrågor påverkar eleverna? 

• Negativt/positivt? Varför? 

• Finns det någonting som påverkar vilken typ av livsfrågor läraren väljer att ta upp? 

• Vad är det som påverkar vilken typ av livsfrågor lärare väljer att ta upp? 

• Utöver konflikthantering och värdegrundsarbete hur arbetar ni med etik och moral? 

• Arbetar du med etik och moral? 

•  i religionsämnet?  

• på andra sätt? I så fall vilka? 
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