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ABSTRACT 

“Vital questions are something one has to possess in the marrow according to” 

- a qualitative study of the pedagogue’s opinion on their behavior and work with children´s vital 

questions in two different schools. 

 

The aim of the study was to investigate the point of view of the pedagogues in their work with 

children´s vital questions. Also to investigate which role the pedagogues believe they have in 

working with the vital questions of children and which behavior the pedagogues consider they have 

when the children’s backgrounds look different. The qualitative method of the interview has been 

used because the aim was to get a verified picture of the pedagogues´ different work with children´s 

vital questions. The interviews have been taken place in two different schools, where one school has 

a majority of children with a Swedish background, while the other one has a majority of pupils from 

various cultures. Two pedagogues from each school have taken part in the study. The headmasters 

from both schools have also been interviewed in order to get their point of view on the pedagogues´ 

work with children´s vital questions. 

 

The result shows that the pedagogues think that they have an important role in working with vital 

questions of the children. Through listening and having sensitive ears in the presence of the pupils 

will all thoughts be important. The problems which came out in the study were because of the 

difference in cultures it can be difficult as a pedagogue to find a method where all can be seen. The 

school is not only a place in order to learn subjects. It is a place with learning for life, because the 

work and meeting of children´s vital questions have a great role. The pedagogues have no 

theoretical knowledge from the education of teachers according to children´s vital questions but 

through experience one develops as a pedagogue within the subject. The study shows that they wish 

much more education.  

 

 

 

 

Keywords: Children (view); vital questions; pedagogy    

 



2 

 

SAMMANFATTNING 
”Livsfrågor är något man måste äga in i märgen” 

- en kvalitativ studie av två olika skolor om pedagogers syn på sitt bemötande och arbete med barns 

livsfrågor 

 

 

Studiens syfte var att undersöka pedagogers syn på sitt bemötande och arbete med barns livsfrågor. 

Även att undersöka vilken roll pedagogerna anser sig ha i arbetet med barns livsfrågor och vilket 

förhållningssätt pedagogerna anser sig ha då barns bakgrunder ser olika ut. Den kvalitativa 

intervjumetoden har använts, då målet var att få en nyanserad bild av pedagogers olika arbeten med 

barns livsfrågor. Intervjuerna har skett på två olika skolor där den ena skolan har en majoritet med 

elever med svensk bakgrund medan den andra skolan har en majoritet med elever från skilda 

kulturer. Två pedagoger från varje skola har varit med i studien. Rektorerna på båda skolorna har 

även intervjuats för att få deras syn på pedagogernas arbete med barns livsfrågor.  

 

Resultatet visar att pedagogerna anser sig ha en betydelsefull roll i arbetet med barns livsfrågor. 

Genom att lyssna och vara lyhörd inför eleverna blir allas tankar betydelsefulla. Den problematik 

som framkom i studien var att då elevers kulturer skiljer sig åt kan det vara svårt som pedagog att 

finna ett förhållningssätt där alla blir sedda. Det är av stor betydelse att lyfta barns olikheter för att 

finna en förståelse för varandra. Skolan är inte bara en plats för lärande av ämnen utan en plats med 

lärande för livet, då arbetet och bemötandet av barns livsfrågor har en stor roll. Pedagogerna 

saknade teoretisk kunskap från lärarutbildningen gällande barns livsfrågor men genom erfarenhet 

utvecklas man som pedagog inom ämnet. Studien visar att man önskat mer utbildning. 

 

  
 

 

 

 

Nyckelord: Barn (syn), livsfrågor; pedagogik 
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1 INLEDNING  
Den här uppsatsen inriktar sig på pedagogers syn på sitt bemötande och arbete med barns livsfrågor 

på två olika skolor. Inledningsvis beskrivs valet av mitt ämnesområde. Därefter beskrivs syfte och 

frågeställningar samt en kort disposition av uppsatsen. I bakgrunden ges ytterligare förklaring till 

mitt valda syfte utifrån vald litteratur.   

 

Hur möter man som pedagog ett barn som ställer svåra och viktiga frågor där det inte alltid finns 

självklara svar? Att få ställa sina frågor, undra och reflektera är alla barns rättigheter. 

Alla pedagoger ute på skolor har många svåra och viktiga uppgifter, en av dem är att svara på barns 

olika livsfrågor. Det kan vara frågor om hur allt började och förs vidare, människan och döden, 

sorg, familjerelationer, att visa hänsyn och tolerans, ansvars och samvetsfrågor, ensamhet och 

övergivenhet, olikheter mellan människor, att handskas med sina känslor, våld, krig, förtryck, tro 

och religion, sjukdom, samhällssyn och politik, listan kan bli oändlig.  I min uppsats har jag valt att 

undersöka pedagogers arbete kring barns livsfrågor. Ämnet är intressant och viktigt därför att det 

oftast är ett känsligt ämne och inte tar så stor plats eftersom det inte alltid finns som ett specifikt 

ämne på skolan. Vi möts i dagens samhälle av ämnen som livet, döden, tro, rätt och fel, olika 

kulturer med mera genom bland annat massmedia. Det ställs höga krav på våra barn idag, att man 

ska ha en god självkänsla, göra karriär och ta ställning till mycket i livet under tidigt stadium. Det är 

frågor som jag nämnt tidigare som vi alla funderar på, vuxna som barn. Jag finner detta ämne 

intresseväckande och av stor betydelse, då jag av egen erfarenhet vet att livsfrågor inte tar så stor 

plats på skolorna. Jag tror att det är svårt för barn att ta till sig kunskap i skolan när man inte mår 

bra och livsfrågor inte får tas upp till samtal. Därför är jag nyfiken på pedagogers syn kring deras 

arbete med barns livsfrågor ute på skolorna. Men jag är även intresserad av rektorers och kurators 

syn på saken för att få det ur en annan synvinkel. 
 
Att få tänka och uttrycka sig fritt hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna och de 

tydliggörs i FN:s konvention om barns rättigheter. Idag ryms hela världen i den svenska skolan, 

åtminstone i de flesta. Men inte bara till följd av internet utan för att det i klasserna oftast finns barn 

som har släktingar från olika delar av världen och bär på erfarenheter och kulturer från många olika 

håll. Detta ger underlag till nya livsfrågor och i takt med att samhället förändras återspeglas det i 

barnens tankevärld. Vi lever inte i någon enhetlig kultur utan det är flera kulturer som samlas i 

skolan alltmer idag mot vad de gjorde tidigare. Pedagoger idag har många svåra och viktiga 
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uppgifter och en av de svåraste är att svara på barns livsfrågor. Jag har själv upplevt behov hos barn 

att tala om livsfrågor men tiden och kunskapen hos pedagogerna räcker inte alltid till. Skolan är en 

plats dit man ska kunna sända sina barn oavsett kulturell och social bakgrund. Det problematiska är 

bara hur det fungerar att bemöta alla barns livsfrågor med alla dessa variationer. Om barnen märker 

att de värderingar som genomsyrar hemmet inte alls delas av dem man möter i skolan kan det ställas 

frågor till sig själv och sin omgivning om vilka värderingar som är det rätta och kan utveckla 

förståelse över att vi tänker olika. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att undersöka pedagogers syn på sitt bemötande och arbete med barns livsfrågor. 

Detta tänker jag göra genom att undersöka vilken roll pedagogerna anser sig bör ha och har i arbetet 

med barns livsfrågor. Även vilket förhållningssätt pedagogerna anser sig bör ha och har då barns 

bakgrunder ser olika ut. För att uppnå mitt syfte kommer jag söka svar på följande frågor: 

 

• Vilken syn har pedagogerna på sitt bemötande av barns livsfrågor och arbetet med dessa? 
Hur tar man hänsyn till barns olika bakgrunder när man talar om livsfrågor? 

Vilka möjligheter/hinder ser pedagogerna med att arbeta med livsfrågor? 

På vilket sätt anser pedagogerna att livsfrågor hör hemma i skolan? 

Vilka kompetenser krävs av pedagogen anser de? 

1.2 Uppsatsens disposition 
Min studie är uppdelad i fem delar. I inledningen beskrivs valet av forskningsområde, bakgrund och 

syftet följt av forskningsfrågor. I delen teoretisk förankring ges förklaringar av vad en livsfråga är 

utifrån olika teorier och även olika perspektiv på barns kognitiva och socioemotionella utveckling. 

Denna del består även av tidigare forskning av barns livsfrågor inom pedagogiken. I metoddelen 

beskrivs valet av metod samt genomförandet av studien med etiska riktlinjer. I 

undersökningsresultat och analysdelen delger jag mina resultat utifrån gjorda intervjuer och 

resultatet analyseras utifrån min teori. Slutligen ges en avslutande diskussion och förslag på fortsatt 

forskning. 
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1.3 Bakgrund 
I min bakgrund beskrivs utvecklingen av barns rätt till respekt. Även synen på barn genom tiderna 

som kan vara relevant till hur pedagoger idag bemöter och arbetar med barns livsfrågor. Det ges 

även en koppling till läroplanen då det är den som pedagogerna bör följa i sitt arbete. 

1.3.1 Barns rätt till respekt 
Sven Hartman & Tullie Torstenson-Ed (2007:11) skriver i sin bok Barns tankar om livet att åren 

efter världskrigen gick reformpedagogiska strömningar över världen. Man lade om skolsystemet, 

barnavården stärktes för barnens och samhällets bästa. Man tror att denna tendens kan hänga 

samman med att det alltid är barnen och andra värnlösa grupper som får de svårast under kristider 

och ses som morgondagens samhälle. Hartman & Torstenson-Ed jämför sekelskiftet för mer än 

hundra år sedan då Ellen Key publicerade boken Barnets århundrade med våra dagars intresse för 

skolans värdegrund och FN:s barnkonvention. Konventionen bör ha stor betydelse för hur skolan 

hanterar etiska frågor menar Almén m.fl. (2000:18). Barnkonventionen är ett politiskt dokument 

med mycket tänkvärda meningar för alla som arbetar med barn. Där formuleras att vid alla åtgärder 

som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet och vidare barns rätt till yttrandefrihet, 

tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. I stort handlar den alltså om en markering av att barn 

har kompetensen och rätten att tala i egen sak (Ibid).  Hartman & Torstenson-Ed skriver vidare om 

den polske läkaren och pedagogen Janusz Korczak som arbetade i humanistisk anda med barns 

utveckling. Han är den som har inspirerat arbetet med FN:s barnkonvention och var en av 

initiativtagarna till försöket att formulera barnens rätt. Korczak skrev så här:  

 
Ni säger: Det är tröttsamt att umgås med barn. Det är riktigt. Ni tilläger: Därför att man måste sänka sig till deras 
nivå, böja sig, kröka på ryggen, göra sig liten. Men där tar ni fel. Det är inte det, som är det mest tröttsamma. Det 
är snarare det faktum att man måste höja sig, så att man når upp till deras känslor. Sträcka på sig, göra sig längre, 
ställa sig på tå. För att inte såra dem (Hartman & Torstenson-Ed, 2007:12). 

 

Korczak sätt att respektera barnen var genom att lära känna deras föreställningsvärld och 

livsvillkor, vilket uttrycks i citatet. Han studerade deras sätt att vara tillsammans, svårigheter, 

glädjeämnen och deras tankar om livet. Det viktigaste i hans arbete var att låta barnen komma till 

tals både ute i samhället och inom pedagogiken. Den barnforskning som skett genom åren har sett 

på barndomen som att den saknar egenskaper som man senare har som vuxen. Barndomen har 

betraktas som ett övergående bristtillstånd. Man har oftast utgått från vad barnet inte ännu klarar av 

och mer sällan utifrån deras förmåga att klara av livet utifrån sina förutsättningar menar Hartman & 
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Torstenson-Ed (2007:14-15). De beskriver också den amerikanske utbildningsfilosofen John Dewey 

som kritiserade detta synsätt. Dewey menade att barns omognad borde istället ses som en tillgång, 

som en kraft, en förmåga att växa, som han kallar det - ”power to grow, växandet är inget som sker 

med barnen, det är något som de själva gör med sig”(Ibid:15). Vi bör därför undvika att beskriva 

dem som växer som outvecklade enligt Dewey (Ibid). 

 

1.3.2 Syn på barn genom tiderna 
Något som alltid varit centralt inom barnforskningen menar Hartman & Torstenson-Ed (2007:15) är 

utvecklingsbegreppet och barnpsykologin som ofta hämtat tankesätt från biologin och från många 

andra forskningsområden. Utifrån ett utvecklingsperspektiv ser man att utvecklingen sker i stort 

bara i en riktning och de olika stadierna avlöser varandra. Det senare stadiet är mer utvecklat och 

bättre än de tidigare. Barnet ses som en icke färdig varelse på väg att bli vuxen. Man har under 

längre tid i beskrivandet av barns psykiska utveckling tagit fasta på att barns uttryck följs av olika 

utvecklingsstadier. Det är sällan som barns uttryck setts som tecken på att de har något att säga oss 

men dem innehar en hel tankevärld som kan vara värd att lära känna. Vi måste lära oss att barns 

tankar inte bara har en åldertypisk form utan även ett innehåll. Nu för tiden tycks intresset för att se 

barns situation bli allt större i vårt land (Hartman & Torstenson-Ed, 2007.16). 

 

Det senare synsättet är ett barndomspsykologiskt perspektiv menar Hartman & Torstenson-Ed som 

betonar att barnet är en kompetent och aktiv varelse som bygger sin egen identitet. Begreppet för 

den nya barnsynen som förts fram är ”det kompetenta barnet” av den danske barndomsforskaren 

Dion Sommer m.fl. Han beskriver hur bilden av barnet förändrats från beroende och sårbart till 

kompetent och utrustad med flera förmågor. Under en viss tidsepok såg man barn som passiva 

mottagare medan man idag vill se barn som kompetenta och aktiva. Alan Prout påpekar att barn är 

både natur och kultur, being and becoming som han beskriver och det gäller även vuxna (Hartman 

& Torstenson-Ed, 2007:17).  

 

 

1.3.3 Vad säger värdegrunden och läroplanen för skolan? 
I värdegrunden för skolan fastslås det att värdegrunden vilar på demokratins grund och att var och 

en som verkar inom skolan ska främja aktningen för människans egenvärde och respekt för 
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gemensamma miljö. I Lpo94 står det att ”skolan skall främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

verksamheten” (Skolverket 2006:3). I boken Mörker och ljus betonar Ingela Bendt en del av de som 

läroplanen syftar till, nämligen vikten av att barn behöver funderingsmaterial för att växa. De 

behöver dialogen med oss vuxna likaväl som vi vuxna lär oss genom att lyssna och samtala med 

andra. De behöver pröva sina funderingar, hämta in nya svar på frågor och införliva dem med sin 

gamla erfarenhet (Bendt, 1993:11). Lpo94 antyder även att ”Skolan ska vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga 

ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” (Skolverket 2006:4). Att barn frågar kan ibland 

betyda att de söker kontakt eller vill ha svar för att formulera nya frågor. De måste ha bekräftelse på 

vad de upplever och att det ses som väsentligt menar Bendt (1993:11). Den svenska skolan är inte 

värdeneutral, enligt de nya läroplanerna för förskola, fritidshem och skola. Det är grundläggande 

humanistiska värderingar som demokratin i skolan ska vila på påpekar Hartman & Torstenson.Ed 

De olika läroplanerna för förskola och skola uttrycker sig olika enligt Hartman & Torstenson-Ed 

(2007:21), vilket de har kritiserat. Om man exempelvis ser till förskolans läroplan betonas det där 

att då de vuxna lyssnar aktivt på barnen skapas öppna möten. Å andra sidan finns i skolans läroplan 

en benämning för att värdegrunden i skolan fortfarande ska förmedlas av de vuxna. Här finns inte 

samma utrymme för barnens frågor och det finns en risk för enkelriktade möten (Ibid). 
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2 TEORETISK FÖRANKRING  
I detta kapitel kommer begreppet livsfråga att definieras utifrån olika teorier samt tidigare forskning 

inom ämnet. Därefter följs det av två olika inriktningar inom barnforskningen och barnpsykologin. 

Den ena teorin handlar om utvecklingsperspektivet utifrån det kognitiva och den andra det 

barndomssociologiska perspektivet. Som avslutning av kapitlet kopplas barns livsfrågor till 

pedagogiken och den mångkulturella skolan. 

 

2.1 Vad är en livsfråga? 
En livsfråga kan rymma många olika frågor för varje enskild individ såsom, vem är jag? Hur 

uppkom världen? Vad är gott och ont? Varför finns det så mycket orättvisor? Torstenson-Ed 

(2003:24) menar att upplevelser kan väcka starka känslor och det kan finnas behov av att bearbeta 

och reflektera över det som skett. Det handlar om frågor om människans liv och tillvaron i stort och 

som blir till livsfrågor för individen. Dahlin (1998:49) definierar livsfrågor ”…som frågor vi ställer 

till oss själva eller till tillvaron i helhet och som saknar rationella svar”. Med det menas att en 

livsfråga är en fråga vi aldrig kan veta svaret på, utan bara tro eller inte tro på. En annan definition 

av livsfrågor som ständigt återkommer i flertal verk är Sven Hartmans som är följande: 

 
En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och för tillvaron i stort. En livsfråga är också 
uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen och av den egna personen i relation 
till världen och till livet i stort (Hartman & Torstenson-Ed, 2007:20). 

 

Denna definition av begreppet livsfråga är inte sammankopplad med något bestämt ämnesinnehåll 

utan till frågandets innebörd för den enskilda individen. Då vi är i dialog och möter andra, formas 

våra värderingar som ett svar på våra livsfrågor. Barn behöver de vuxna för att få stöd genom 

lyssnande och samtal som hjälper barnet till att forma sin uppfattning om sig själva och andra 

(Hartman & Torstenson-Ed, 2007:20) Hartman & Torstenson-Ed menar vidare att det är i den 

öppna dialogen där barnet även får komma till tals som barn kan utvecklas och gestalta sitt liv med 

sina värderingar och på så sätt vara med och skapa ny kultur. Som jag nämnt tidigare är det inte helt 

okomplicerat att gå in i sådana möten på skolan idag, då vi lever i ett alltmer kulturellt pluralistiskt 

samhälle. För att nå dit som pedagog krävs en trygghet och självkännedom hos den vuxne och även 

respekt för både barn och vuxna (Ibid:22). Dahlin (1998:50) definierar ”livsfrågor kan inte besvaras 

med hänvisning till fakta”. Man kan väga in fakta men han säger inget om hur de ska vägas in. Vi är 

tvungna att svara på de existentiella livsfrågorna genom vårt sätt att handla och leva. Det kan handla 
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om en individ som ägnar sitt liv åt att göra karriär så har individen uttryckt att det är meningen med 

dens liv. Då blir de meningen med livet för just den individen medan andra ägnar sitt liv åt andra 

saker. Vi svarar på olika sätt (Dahlin, 1998:50-52) Begreppet livsfråga har ofta använts i samband 

med religion menar Torstenson-Ed (2003:25). Vidare beskriver hon att det inte bara behöver handla 

om samband med religion men är ett sätt. Livsfrågor handlar även om värderingar som är aktuella 

för just den enskilda individen och kan bidra till förändring hos den egna individen i mötet med 

andra människor. Barns sätt att se på sig själva och livet säger förstås en del om deras själsliv men 

även om det samhälle vi lever i där massmedia även kan speglas i frågorna (Torstenson-Ed, 

2003:26). 

 

2.2 Två inriktningar inom barnpsykologiforskningen 
Det har skett en del förändringar inom den internationella forskningen om barn de senaste 

årtiondena. Teorierna har förändrats och nya kunskaper har förts fram till följd av forskning. Man 

kan säga att det lett till ett perspektivskifte om synen på vad ett barn är och hur dess utveckling 

förstås som jag nämnt en del om tidigare.  

 

2.2.1 Utvecklingsperspektivet utifrån de kognitiva 
Barns utveckling och synen på dem görs i detta perspektiv begriplig genom att man delar in barns 

utvecklingsfaser i en viss ordningsföljd av utvecklingsfaser som barn genomgår. Detta är 

fortfarande en stark tradition inom barnpsykologin. I den klassiska utvecklingsteorin betraktas 

barndomsfasen i stort sett som viktig men uppfattas ändå som ett övergångsstadium till den vuxna 

människan med fullt utvecklade kompetenser. Det optimala målet barnet ska nå är den vuxnes 

utveckling.  (Sommer, 2005:34-35). Philip Hwang & Björn Nilsson (2004:18) beskriver i boken 

Utvecklingspsykologi att utvecklingspsykologin har till uppgift att beskriva det som sker med en 

individ under levnadstiden men även varför det blir som det blir. De menar att för att förstå en viss 

individ utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv måste vi sätta oss in i vad det är som barnet 

haft med sig i det genetiska arvet men även hur barnets utveckling påverkats av den sociala 

bakgrunden. När man ska beskriva människans utveckling utgår man ofta från kronologiska 

ålderssteg men även olika aspekter av utvecklingen såsom kognitiv och socioemotionell utveckling. 

Den kognitiva utvecklingen handlar om de mentala processer vi använder för att få information om 

vår omgivning, ta fram kunskaper ur minnet och bli medvetna om oss själva och andra (Ibid:18). De 

kognitiva teorierna fokuserar på hur tankeprocesser är uppbyggda och hur de utvecklas och 
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påverkar förståelsen av omvärlden. Man ser människan som rationell, tänkande och medveten och 

som skapar sin bild av världen utifrån erfarenheter (Ibid:45).  

 

Jean Piaget var tidig med att införa det kognitiva perspektivet. Hans tanke var att förstå 

tankeprocessen som låg till grund för barnens tänkande. Piaget kom fram till fyra huvudstadier i den 

kognitiva utvecklingen och som ses som en trappa där stadierna byggs på efter varandra. Det första 

stadiet är sensori-motoriska  då barnet tänker genom sinnen och motoriska färdigheter under 0-2 

årsåldern. Därefter följs det av det preoperationella stadiet som sker omkring 2 och 6 årsåldern. De 

börjar då tankemässigt hantera föremål oavsett vad de gör med dem och börjar tänka mer 

symboliskt vilket speglar sig i användningen av språket och fantasin. Barnets tänkande är 

egocentriskt i detta stadie och ser omvärlden utifrån sitt perspektiv men lär sig stegvis att förstå hur 

någon annan tänker och känner. I 7-11 årsåldern inträffar den konkreta operationernas stadium då 

barnet kan tänka logiskt på ett mer konsekvent sätt när det gäller konkreta saker i sin omgivning. 

Enligt Piaget infaller de formella operationernas stadium ungefär vid 12 årsåldern. Man börjar 

tänka mer kring sitt eget tänkande och använder mer hypotetiska begrepp. Intresset för att diskutera 

etik, moral, politik och andra viktiga frågor om livet blir stort. Han menar vidare att människan hela 

tiden försöker sträva efter mental jämvikt, att förstå olikheter kring sin omvärld och vad som händer 

i den. Piaget menar att för att nå denna jämvikt anpassar man sitt gamla tänkande till det nya av 

erfarenheter och information. På så sätt utvecklas individens tankar genom att ta del av andras. 

Detta gör man på två olika sätt, assimilation och ackommodation. Genom assimilation läggs nya 

erfarenheter läggs till utan någon förändring medan ackommodation menas med att man förändrar 

in kunskap efter den nya erfarenheten och informationen (Ibid:46-47).  

 

Lev Vygotskij som även han var en pionjär inom de kognitiva perspektivet skiljer sig en del från 

Piagets syn. Piaget såg barnets utveckling till största del som universell, att alla barns utveckling 

sker i samma stadier vid samma tidpunkt. Vygotskij betonade mer att barnet ingår i ett socialt och 

kulturellt sammanhang, i samspel mellan exempelvis föräldrar och lärare. Att utbildning och 

utveckling går mer hand-i-hand menade Vygotskij till skillnad mot Piagets som ansåg att de var 

förhållandevis oberoende. Barnet kan få hjälp genom proximal utveckling vilket menas med att 

utvecklingen ligger lite före den kommande utvecklingsnivån. Barnet kan då med stöd av en vuxen 

möta utmaningar och krav, på så sätt pröva sin förmåga. Det handlar om att som vuxen väcka 

intresse och ställa frågor utan att ge några lösningar. En förutsättning för barnets kulturella och 

sociala utveckling är att klara något tillsammans med kunnigare och erfarna vuxna (Ibid:49-50). 
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2.2.2 Barndomssociologiskt perspektiv 
Dion Sommer är professor inom utvecklingspsykologi och har bedrivit forskning om barns 

uppväxtvillkor och det moderna samhället. Han har skrivet boken Barndomspsykologi - utveckling i 

en förändrad värld där han talar om ett paradigmskifte som har förändrat den grundläggande    

synen på barn. Utgångspunkten för de bandomssociologiska perspektivet är inte att definiera barns 

utveckling utifrån stadier, utan studiet av människans utveckling som en personlig resa och en del 

av samhället, kultur och historicitet (Sommer, 2005:29). Vidare beskriver han detta skifte från att ha 

sett barnets utveckling utifrån olika utvecklingsförlopp och till att tala om barnets relativa resiliens.   

Resilens är ett engelskt lånord och som innehåller flera mindre betydelser såsom: ”flexibilitet”, 

”tänjbarhet”, ”uthållighet” osv. Med det menar Sommer att man tidigare överbetonat barnets 

sårbarhet och underskattade dess förmågor. Att barns utveckling kan ändras i samspel med miljön 

under levnadsåren. Man måste vara medveten om att inte hamna i motståndspol till den tidiga synen 

på barn som ” bräckliga” där man utgår från olika stadier och fokuseringen på ”vad-som-kan-gå-fel-

uppfattningen”, till att istället se barnet som ”motståndskraftiga och ”robusta”. Barnet kan både vara 

sårbart och behov av omsorg och fostran under barndomen. Men med en alltför ensidig syn på 

bräcklighet, utvecklingsstadier med dess kriser kan man få problem med att förstå hela barnet med 

dess utvecklingspotentialer (Sommer, 2005:36-38).  

 

I boken Förskolan- barns första skola! skriver Bjervås (2003:63) om det kultur- och 

kunskapsskapande barnet, utifrån denna syn på barn där barnet beskrivs som delaktig i skapandet av 

både kunskapen och kulturen vi har gemensamt. Barnet är involverat i ett aktivt samspel med 

människor runt omkring oss. I denna syn på barnet finns en bild av barnet som kreativt, som har lust 

att lära och ses som en resurs i läroprocessen även för andra. Det ”sårbara och beroende barnet” har 

ersatts med tanken om ”det kompetenta barnet”. Att barn även är sårbara och beroende av en vuxen 

får vi inte glömma och det är pedagogens utmaning att finna balans mellan dessa två sidor. Det 

kompetenta barnet kan sammankopplas till att vara delaktig och ha rätten att få göra sin röst hörd 

och bli lyssnad till. Då pedagogen lyssnar och respekterar barns olika tankar känner barnet att dens 

erfarenheter och kompetenser är värdefulla (Ibid:69). Bjervås (2003:72) fastslår, utifrån skolans 

styrdokument, att pedagogen ska ta tillvara barns alla olika tankar för att skapa en mångfald i 

lärandet. Alla barn har olika intressen och behov som barnet kan bidra till gruppen med.  

 

Bjervås (2003:77) menar utifrån Smith att vuxna länge haft en föreställning om vad som är bäst för 

barn, men detta perspektiv har ifrågasatts och utgått från något annat enligt ovan. Man har alltmer 
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upptäckt betydelsen av att lyssna på barnets röst och att utgå från barnets perspektiv. Vi har gått 

från att tro att det är vuxna som vet bäst till att lyssna till det barnen har att säga. Sommer (2005:47) 

kopplar kompetensperspektivet till pedagogens ändrade förhållande till barnet. Han citerar utifrån 

Brembeck och skriver således: ”Synen på barn som kompetenta ställer också krav på de vuxna - att 

de ska ge avkall på en del av sin auktoritet och bli barnets kamrat” (Ibid:47). Citatet ger ett uttryck 

för att göra förhållandet mellan vuxna och barn symmetriskt, att göra det jämlika när det gäller 

ansvar, bestämmanderätt och auktoritet. Sammanfattningsvis har min teoridel belyst olika 

definitioner av ordet livsfrågor. Därefter har två olika inriktningar inom barnforskningen 

behandlats. 

 

2.3 Barns livsfrågor som pedagogisk arena 
Då olika teorier om begreppet livsfråga getts samt olika inriktningar inom barnforskningen 

beskrivits kommer livsfrågor kopplas ihop med skolan och pedagogiken. Om man ser till äldre 

tiders undervisning var det läraren som stod i centrum oftast och eleverna fanns med någonstans i 

periferin menar Hartman & Torstenson-Ed (2007:172). Det var läraren som i högre grad ställde 

frågorna medan eleverna svarade i efterhand efter rutiner. I läroplaner och kursplaner idag har 

livsfrågebegreppet ersatts av ”livsåskådningsfrågor”, men då det nya ämnet livskunskap införts på 

eget initiativ i många skolor verkar det livsfrågecentrerade leva kvar. Den pedagogiska processen 

ska bestå av en interaktion mellan läraren och eleven och därav vändningen inom pedagogiken. Att 

kunskapsbildningen kan utgå från elevernas egna frågor som sedan blir en arbetsprocess där man 

undersöker förutsättningar, skaffar erfarenhet och information samt prövar hypoteser för att dra en 

slutsats. I denna arbetsprocess kan barn och vuxna mötas och utveckla samtalet. Hartman & 

Torstenson-Ed menar vidare att barn inte ska tvingas överta de vuxnas frågor för att ge ett 

förutbestämt svar. De ska heller inte lämnas själva för att söka svar på egen hand, inte ens med 

kopplingen till barns stora kompetens och de moderna tekniska hjälpmedlen som blivit en ny form 

av individualisering och som blivit till en trend under 2000-talet. Med detta riskerar läraren att inte 

bli en samtalsledare och samtalen mellan eleverna försvinner (Ibid:173). 

 

Hartman & Torstenson-Ed (2007:174) betonar vikten och betydelsen av att inte avsäga sig att vara 

medmänniska och samtalare som pedagog. Att vuxna och barn kan ha samma frågor om livet. Det 

pedagogiska samtalet är inte alltid lätt och den pedagogiska teoretikern John Dewey skriver: 
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Jag tror att uppgiften att på detta sätt ger form åt mänsklig förmåga och anpassa den till allmänhetens tjänst är 
en konst. Den kallar de bästa artister till sin tjänst. Ingen skarpsinnighet, medkänsla, takt, handlingskraft är för 
stor för en sådan uppgift (Ibid:174). 

 

3.3.1 Lärarens utmaning i ett mångkulturellt samhälle 
Dagens lärare ställs inför nya utmaningar i Sverige och andra länder då både samhället och skolorna 

blivit alltmer mångkulturella. Flera av barnen som läraren möter i skolan har sin bakgrund i kulturer 

som man inte har någon kunskap om (Hartman & Torstenson-Ed, 2007:174). Invandrarpolitikens 

hållning i Sverige gentemot andra kulturer är till viss del motsägelsefull menar   Dahlin (2004:62). 

Han menar att man å ena sidan vill assimilera eller integrera invandrare i det svenska samhället och 

kulturen, å andra sidan vill man bevara deras särskilda kultur. Som många säkert känner är det 

främmande både lockande och spännande men samtidigt hotfullt. I skolorna idag måste eleverna 

lära sig att möta det okända och sina egna reaktioner på detta. Då erkännandet av alla kulturers lika 

värde relateras till skolan och undervisningen blir det till en pedagogisk fråga: 

”hur utvecklar vi förmågan att möta det främmande och okända? Eller handlar det snarare om hur vi 

bevarar denna förmåga hos barnen? Är inte barn mer öppna för det främmande, mer nyfikna och 

fördomsfria än vuxna är? Är det inte från oss vuxna som de får sina fördomar?” (Ibid.63) Det finns 

två skilda förhållningssätt i skolans hantering av mötet mellan olika religiösa och kulturella 

perspektiv. För det första måste barnet få en grundidentitet i den egna kulturen och som sedan i 

dialog möter främmande kulturer och finner förståelse för dessa. Det andra förhållningssättet utgår 

ifrån att barnet blir bekant med andra kulturer tidigt innan barnet hunnit utveckla fördomar. Att 

utbilda barn till fördomsfria människor är svårt. Om barnet kommer från en familj där det finns 

starka gränser mot de främmande och annorlunda kommer barnet skapa sin identitet för det. Dahlin 

(2003:64) skriver vidare att barnen under den obligatoriska skoltiden bör komma till insikt om att 

den egna livsformens föreställningar med dess normer om vad som är rätt och fel inte är de enda 

riktiga. Erfarenhet av andra kulturer utvecklar ens egna tankar och reflektioner. Det handlar till stor 

del om pedagogens personlighet och hennes sätt att närma sig dessa frågor (Dahlin, 2004:64).  

 

Dahlin (2004:121) har tagit fram en generell modell för arbetet med barns livsfrågor i skolan. Han 

menar att man kan ha ett varierat material som utgångspunkt såsom skönlitterära verk, filmer och 

även aktuella händelser i samhället och ute i världen. På så sätt aktualiseras en livsfråga utifrån 

materialet som sedan diskuteras antingen i smågrupper av eleverna själva eller i hela klassen/stor 

grupp under ledning av pedagogen. De små grupperna redovisar sina diskussioner inför den stora 

gruppen. Denna metod kan leda till att man studerar frågan djupare genom att knyta an till 
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facklitteratur eller annat material. Men det kan också leda till en mer estetisk framställning av 

frågan. Slutligen kan processen leda till nya livsfrågor och processen börjar om på nytt (Ibid:121) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Olika arbetsgångar för att bearbeta livsfrågor. (fritt efter Dahlin, 2004:121)  
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3 METOD 
I följande kapitel redogörs den metod som använts i studien. Därefter följer en beskrivning av urval 

och de etiska riktlinjerna. Även hur undersökningen genomförts, data bearbetats och slutligen 

tillförlitligheten. 

 

3.1 Val av metod 
Denna studie är jämförande och med kvalitativ karaktär då studiens syfte är att få en förståelse 

genom ett urval av pedagogers syn på deras arbete med barns livsfrågor. Kvale & Brinkmann 

(2009:18) beskriver att kvalitativa forskningsintervjuer producerar kunskap i socialt samspel mellan 

intervjuare och intervjuperson. Det krävs kunskap inom ämnet hos intervjuaren för att kunna ställa 

följdfrågor och därför valde jag att läsa in mig på ämnet innan jag gick ut och intervjuade. Man bör 

även vara medveten om att intervjupersonen kan svara det hon tror att intervjuaren vill höra för att 

göra ett gott intryck, eller det som är accepterat, dölja brist på kunskap. Den medvetenheten har 

funnits hos mig under intervjuerna. Genom att vara lyhörd inför intervjupersonen och ta in allt som 

sägs skapas förhoppningsvis en trygghet som gör att svaren blir utifrån intervjupersonens egna 

tankar, utan påverkan från mig som intervjuare. Denna metod gör att det blir svårare och mer 

tidskrävande att sammanställa materialet än vid färdiga svarskategorier (Larsen, 2007:27).  Jag har 

valt att utföra semistrukturerade intervjuer vilket innebär att samma frågor ställts till alla 

intervjuperson men frågorna har mer öppna svarsalternativ jämfört med färdiga svars kategorier. 

Denna metod har jag valt för att jag vill att var och en säger sin åsikt, men att ha frågor som en 

utgångspunkt och ram för att fokusera på studiens frågor om intervupersonen tappar fokus på frågan 

och ämnet. Bryman (2006:301) beskriver att semistrukturerade intervjuer ger intervjupersonen 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Som forskare har man en lista över ett antal teman som ska 

behandlas under intervjutiden, man utformar en intervjuguide (se bilaga 2). Vidare beskriver han att 

frågorna inte behöver komma i samma ordning som intervjuguiden, utan frågor som inte står i 

denna kan också komma att ställas. 

 

Efter att ha inhämtat en hel del kunskap om ämnet inom studiens syfte så formulerade jag en 

intervjuguide som ger möjlighet att få svar på studiens syfte. Under intervjuerna ställdes inte 

frågorna strikt efter en speciell ordning utan utgick från intervjupersonernas svar och ledde ibland 

till följdfrågor för att få ett mer djupgående svar som utvecklar det tidigare svaret för att få en större 

förståelse. 
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3.2 Urval av intervjupersoner 
Då studien är kvalitativ är mitt syfte att ta reda på pedagogers syn på sitt bemötande av barns 

livsfrågor och arbete med detsamma i skolan har jag gjort ett urval som kan bidra med olika 

synvinklar kring detta. För min studie har pedagoger inom grundskolans tidigare år valts ut. Detta 

för att begränsa mitt urval. Att bearbeta för stort material som skulle omfatta även förskolan 

bedömde jag som för omfattande för studien. Den tid som examensarbetet sträcker sig över hade då 

inte räckt till. Inom skola och förskola ser även läroplanerna olika ut vilket är ytterligare en 

anledning till att jag just valt att rikta in mig på grundskolan. Då jag begränsar mitt urval ges det 

möjlighet för mig som ”forskare” att gå in mer på djupet och jag finner även grundskolan som 

intresseväckande då pedagogerna ofta har flera olika ämnen och barnen är äldre och kommunicerar 

på annat sätt än när dem är små. Staffan Stukát (2005) skriver i sin bok Att skriva examensarbete 

inom utbildningsvetenskap att man vid kvalitativa studier vill få en så stor variation av 

uppfattningar som möjligt och inte likartade fall. Det blir istället ett letande efter kvalitativt skilda 

kategorier av uppfattningar. Han kallar det strategiskt urval  som utformats av Trost vilket innebär 

att man väljer ut intressanta variabler som man tror har betydelse för hur intervupersonen svarar. 

Den utvalda undersökningsgruppen är inte generaliserbar eller representativ utan syftet i kvalitativa 

studier är att föra fram att man funnit variationer, mönster och olika uppfattningar, inte hur vanliga 

dessa är.  

 

Min studie har utgått från två olika skolor belägna i områden som skiljer sig åt rent 

socioekonomiskt. Avsikten var att finna en skola som har elever som är mer homogena och en som 

har elever som är mer heterogena. Det visade sig att den skolan som skulle representera den mer 

heterogena delen inte alls var det, då de flesta eleverna kom från Turkiet eller Kurdistan. Men syftet 

var att undersöka två olika skolor där den ena skolan har elever med svensk bakgrund som majoritet 

medan den andra skolan har elever med stor majoritet med annan bakgrund än just svensk. 

Anledningen till att jag valt ut skolor på detta sätt är att ta reda på om elevers bakgrund har någon 

betydelse för hur man arbetar och bemöter barns livsfrågor som pedagog. I första hand tog jag 

kontakt med rektorerna via mail på skolorna. När jag fått svar och intresse bifogade jag ett 

presentationsbrev att ge ut till pedagoger som skulle vara intresserade av min studie.  

Intervjupersonerna valdes till mestadels ut av rektorerna utifrån vad dem trodde skulle passa för 

intervjuerna. Efter att ha fått mail och telefonnummer presenterade jag mig själv och min studie och 

avsatte intervjutid. Alla intervjuer har gjorts på den plats där intervjupersonerna arbetar och i deras 

miljö. Personerna jag intervjuat har varit mellan 31-63 år och erfarenheten inom skolan har varierat. 
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Då mitt intresse har varit att undersöka pedagogers egna syn på arbetet kring barns livsfrågor inom 

skolan valde jag att även intervjua rektorer och kuratorer på skolorna. Detta för att få en 

”bakomliggande” syn på pedagogers arbete och deras syn på saken som kopplas till pedagogernas 

syn. Jag har intervjuat olika pedagoger såsom bildlärare, lärare inom förskoleklass, erfaren 

klasslärare och en relativt ny pedagog. Varje intervju tog 15-30 minuter och spelades in för att 

sedan transkribera som material för analysarbetet.  

 

3.3 Etiska riktlinjer 
Det uppstår etiska problem i intervjuforskning eftersom det finns en svårighet att forska om privata 

liv och redogöra för sådant från den offentliga arenan skriver Kvale (1997) om. Med anledning av 

detta har jag följt de forskningsetiska principerna framtagna av humanistisk- samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (1990). Dessa grundläggande individskyddskrav kan sammanställas till fyra 

huvudkrav på forskningen vilka är informationskrav, samtyckekrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Jag har informerat undersökningspersonerna om mitt allmänna syfte och att 

deltagandet är frivilligt och därmed uppfyllt informationskravet. Jag har även informerat att de 

deltar frivilligt i undersökningen och har rätt att dra sig ur när som helst, ett samtyckeskrav. Då 

intervjuerna redovisas ska forskaren skydda intervjuarnas privatliv genom att ändra namn och annat 

identifierbart data vilket hör till konfidentalitetskravet. Därför har jag valt ut fiktiva namn på 

intervjupersonerna och skolan, alltför att skydda deras identitet och skola. Mina intervjupersoner 

har även blivit informerade om nyttjandekravet som handlar om att uppgifterna jag samlat in endast 

får användas i forskningsändamål (Kvale, 1997).  

 

3.4 Genomförandet 
I boken Samhällsvetenskapliga metoder skriver Bryman (2006:249) att forskaren ska försöka 

formulera intervjufrågor så att svaret på sina forskningsfrågor underlättas. Som ”forskare” började 

jag med att läsa in en hel del litteratur om ämnet, vilket underlättade att skapa relevanta  

intervjufrågor utifrån mina forskningsfrågor och studiens syfte. Utifrån detta skapades olika teman 

att beröra under mina samtal med intervjupersonerna. Jag hade forskningsfrågorna som en 

överskrift i min intervjuguide vilket gjorde det lätt överskådligt för mig som intervjuare. Eftersom 

det snart var höstlov prioriterade jag att få intervjutid med alla intervjupersoner som behövdes. 

Ändå fick jag ett besked från en skola som var tvungen att avsäga sig för att vara med på grund av 

stress och sjukdomar bland pedagogerna innan höstlovet. Därför valde jag att besöka skolorna innan  
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för en kort personlig presentation och även försöka få en intervjutid i samband med detta. Min tanke 

var att de skulle få ett ansikte och kunna ställa eventuella följdfrågor. Vid detta tillfälle informerade 

jag även muntligt om de etiska riktlinjerna, att det var frivilligt att delta och att de när som helst kan 

avsäga sitt deltagande, att de kommer vara anonyma i uppsatsen samt syftet med min undersökning. 

I mitt presentationsbrev som det fick flera dagar innan gavs information om min uppsats, hur lång 

tid det skulle ta och en del om etiska riktlinjer (se bilaga 1). Jag informerade innan om att en 

bandspelare skulle användas för att underlätta transkriberingen av mitt material. Detta även för att 

fånga intervjupersonernas svar med deras egna ord. Då jag kom till dem olika skolorna bad jag om 

att få sitta i en lugn och ostörd miljö. Det första som jag ville skulle behandlas var 

bakgrundsinformation av intervjupersonerna, min tanke med detta var att starta lätt och att 

intervjupersonen skulle känna sig bekväm med mig som intervjuare. 

 

För mig kändes semistrukturerade frågorna som en bra metod för att få ut det viktigaste materialet 

till min studie. Under vissa tillfällen var någon fråga svår för intervjupersonen att förstå och då 

försökte jag förtydliga genom att formulera frågan på annat sätt eller lägga till något. Att visa 

hänsyn och låta intervjupersonerna tala till punkt var viktigt hos mig som intervjuare. Men vid 

några tillfällen upptäckte jag själv att jag avbröt eller var för snabb att ta upp nästa tema, detta har 

troligtvis med min ovana som intervjuare att göra. Jag visade stort intresse och öppenhet för alla 

svar under intervjuerna. Många av intervjupersonerna tyckte mitt val av undersökning var av stor 

betydelse och att det fick en tankeställare och deras ögon öppnades för deras arbete kring barn 

livsfrågor i skolan.  
    

3.5 Tillförlitlighet 
Larsen (2007:80) beskriver att validitet handlar om relevans och giltighet, det innebär att samla in 

data som är relevant för ens forskningsfråga. Validitet handlar om forskarens trovärdighet och 

hantverksskicklighet menar Kvale & Brinkmann (2009). De menar vidare att forskaren bör besitta 

en trovärdighet som baserar sig på kvaliteten hos den tidigare forskningen på ämnet som studien 

handlar om. Den tillhör inte ett separat stadium utan genomsyrar hela forskningsprocessen. Hur väl 

underbyggd teorin är och kopplingen mellan teori och forskningsfrågor. Intervjuguiden som var till 

grund vid insamlingen av materialet innehåller noggrant utvalda frågeställningar efter att  jag har 

läst in mig på ämnet som är kopplat till mina forskningsfrågor. Att säkerställa god validitet i 

kvalitativa undersökningar är enklare eftersom den intervjuade kan tala friare och man kan be om 

förklaringar som forskare (Larsen, 2007:81).  
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Reliabilitet handlar om att min forskningsprocess var noggrann och undersökningen är tillförlitlig. 

När man gör en kvalitativ undersökning som denna kan det vara svårt att säkerställa en hög 

reliabilitet. Det finns en risk att intervjupersonerna påverkas av situationen och av mig som 

intervjuare. Att informanten kanske skulle ha sagt något helt annat en annan dag eller om 

intervjupersonen hade varit någon annan. Reliabilitet innefattar även att informationen från 

intervjuerna behandlas noggrant. Då jag skrivit ut mina intervjuer har jag varsamt separerat varje 

enskild intervju och sorterat i högar, allt för att inte blanda data (Larsen, 2007:81). 
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4 UNDERSÖKNINGSRESULTAT OCH ANALYS 
I denna del presenteras intervjupersonernas svar in under olika rubriker för att på så sätt lättare 

synliggöra svaren på mina forskningsfrågor. Först ges en jämförelse av vad pedagogerna gett 

uttryck för och därefter visas med citat vad intervjupersonerna sagt. Jag knyter allt detta till min 

teoretiska förankring. Intervjupersonerna har fått fiktiva namn; Kajsa och Lillemor som är 

pedagoger på skola B och Anna rektor för skolan. Sofia och Berit som är pedagoger på skola A och 

Erik rektor för skolan. Lena är kurator för skola A.  

4.1 Pedagogers syn på livsfrågebegreppet   

4.1.1 Vad är en livsfråga för pedagogerna? 

Pedagogernas förståelse av vad en livsfråga är skiljer sig åt till viss del. Man är enig om att det 

handlar om den enskilda individens liv på olika sätt. De som skiljer dessa åsikter åt är att livsfrågor 

handlar om vart man står och vad man vill göra av sitt liv till att det handlar om trygghet och hur 

man ska vara mot varandra. Kajsa menar att det handlar om allt som rör livet: ”För mig själv är det 

väl tankar om livet och allt som rör livet liksom. Allt ifrån de viktiga sakerna som rör samhället 

men även hur man själv mår och får sig själv att må bra...(Kajsa). Både Lillemor och Sofia menar 

att det många gånger handlar om att man själv ska må bra men även att omgivningen ska må bra 

och hur man ska vara mot varandra. Såhär beskriver Lillemor: 

 

Det är att människor alltså ska ta hand om varandra. Det tycker jag är viktigt, så att man ska jobba för 
respekt, att alla ska vara involverade i samhället, att alla ska ha samma möjligheter. Men framför allt att alla 
ska respektera varandra. Man ska jobba utifrån ett kärleksperspektiv, om du förstår vad jag menar, inte då 
kärlek mellan en man och en kvinna (Lillemor). 

 

Det handlar alltså om att alla ska få samma möjligheter till att må bra genom att respektera 

varandra får alla samma möjligheter anser Lillemor. Kvalitet och trygghet svarar Berit angående 

sin uppfattning om livsfrågor:  

 

Livsfråga? Kvalitet och trygghet tycker jag är otroligt viktiga saker. Trygghet framförallt tror jag. Att dom ska 
känna till ett ställe där dom vet att vi tycker om dom och vi är till för deras skull. Kvalitet att vi verkligen har 
tänkt igenom vad vi vill med de vi håller på med. Vad har vi för mål? Så vi kan nå det som vi sätter upp (Berit) 
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Som detta citat kan livsfrågor handla om att som elev känna trygghet med pedagogen och att 

undervisningen har kvalitet. Det blir meningsfullt för eleven om pedagogen har en tanke med vad 

den gör och på så sätt uppfylls en kvalitet. Enligt Hartman & Torstenson (2007:20) handlar 

livsfrågor om de som pedagogerna tar upp, de grundläggande villkoren för människors liv och för 

tillvaron i stort. Att det finns ett behov av att reflektera och bearbeta upplevelser och personens 

relation till sin omgivning.  

4.1.2 Pedagogers syn på vad barn har för livsfrågor idag 
Barns livsfrågor liknar livsfrågor som vi vuxna har fast dem ställs på ett annorlunda sätt mer 

spontant utifrån en situation menar en av pedagogerna. Lillemor menar: 

 

Allt tror jag, det mesta, det poppar ju upp.. Jag tror att barn har ganska liknade livsfrågor som oss fast dom 
ställer frågorna på ett annat sätt. Dom kanske kommer när man är ute och hittar ett dött djur, dom kanske inte 
ställer frågan som du och jag skulle göra men det kanske kommer när dom hittar en död skalbagge. Det 
kommer i lite andra former men jag tror att dom tänker väldigt mycket och framförallt när världen är så nära, 
vi ser på tv och vi får allt presenterat allt rakt upp i ansiktet så är det mycket som jag tror rör sig i barns 
huvud, mycket mer än vad vi egentligen tror. Jag tror att det gäller att vara väldigt ”open-minded”, och inte 
heller avfärda konstiga saker, alltså saker som jag skulle tycka var konstigt, utan det finns en anledning till att 
barn säger vissa saker. Det är så himla lätt att man skulle döma utifrån sina egna erfarenheter och inte tro att 
det är sant, att man ska utgå ifrån att det som de säger är faktiskt sant. (Lillemor) 

 

Enligt Berit har barn samma livsfrågor som vi alltid haft, att få känna trygghet med mamma, pappa, 

fröken och skolan. Men även att ha kompisar som är jätte viktigt för barnen menar hon. Pedagogen 

Sofia nämner att barns livsfrågor idag ofta handlar om vad som är rätt eller fel men även att tv 

påverkar barnen. Det blir som en jämförelse för barnen, mellan media och skolan. Så här menar 

Sofia: ”…Mest över vad som är rätt och fel, dom vill ha det svart eller vitt, de är det och har alltid 

varit så. Men att gränserna är lite mera otydliga nu än vad de kanske har varit tidigare. Dom ser en 

sak på tv, sen sitter vi i skolan och säger en annan sak, så att det är väl lite mer såna saker” (Sofia). 

Begreppet livsfråga har länge kopplats till religion menar Torstenson- Ed (2003:25). Men det 

behöver inte bara användas i samband med religion idag, då det främst handlar om värderingar och 

frågor som är aktuella för den enskilda individen och som kan bidra till förändring i mötet med 

andra. I likhet med pedagogernas syn på att barn påverkas av tv en hel del menar Torstenson- Ed att 

barns livsfrågor säger en hel del om deras själsliv och samhället vi lever i där massmedia även kan 

speglas i deras frågor. 
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4.2 Pedagogernas egen syn på deras bemötande och arbetet med barns livsfrågor 

4.2.1 Pedagogers bemötande då barn ställer en livsfråga 
Alla pedagoger är överens om att det viktigaste är att vara lyhörd och så ärlig som möjligt. Att göra 

jämförelser med sig själv och bemöta utifrån sina egna erfarenheter och livssituation anser både 

Kajsa och Lillemor har stor betydelse. Så här menar Lillemor: ”Jag försöker bemöta det utifrån 

mina egna erfarenheter, alltså erfarenheter från mig själv, min livssituation, erfarenheter från alla 

mina år i skolan” (Lillemor). Det är av stor betydelse att kunna relatera barns frågor till sig själv och 

sin livssituation. Pedagogen gör jämförelser med sig själv för att eleven ska förstå att hon inte bara 

är lärare utan en vanlig människa precis som alla andra. Så här säger Kajsa: 

 

Alltså jag känner mig inte så gammal själv så även om dom nyss fyllt 15 så kan jag ändå relatera mig. Det är så 
roligt för jag har precis brytit från ett förhållande och det hade dom jätte mycket frågor om. Hur man känner 
sig, varför och även dom som är små. Ska du hemma och puss på din man. Då sa jag att nä jag ska inte göra de 
för vi lever inte ihop längre och de tyckte dom var jätte konstigt och hade jätte mycket frågor om de /…/ Jag 
tycker man ska svara så ärligt som möjligt. Men ändå liksom på ett sätt som dom förstår. Kanske genom att 
göra jämförelser. Att om man är ledsen som lärare så kan man göra en jämförelse att även om jag är lärare kan 
jag också vara ledsen och är en vanlig människa. Ibland blir man ledsen över stora saker och ibland av små 
saker. Jag tycker de är viktigt att dom förstår att man är människa och inte bara lärare (Kajsa). 

 

Hartman & Torstenson-Ed (2007:22) menar att en livsfråga inte är sammankopplat med något 

bestämt innehåll utan det handlar om frågandets innebörd för den enskilda individen. Det är när 

barnet i dialog med vuxna och andra barn där den möter andras värderingar som deras svar på 

våra livsfrågor formas. De menar att ett barn behöver stöd av en vuxen genom lyssnande och 

samtal som hjälper barnet att forma sin uppfattning om sig själv och andra. I den öppna dialogen 

där barnet även får komma till tals kan barnet utvecklas och gestalta sitt liv och på så sätt vara 

med och skapa en ny kultur. Sofia menar att hon bemöter barns livsfrågor lite beroende på 

situationen och vilka som är inblandade. I liknelse med Hartmans & Torstenson-Ed anser Sofia 

att dialogen mellan pedagogen och eleven är av stor betydelse, att den frågar vad eleven menar 

och försöker få eleven att utveckla sina tankar. Berit nämner att det finns en svårighet att bemöta 

barns livsfrågor då antalet elever är väldigt stort, hon föredrar att prata med eleven i lugn och ro 

senare på eftermiddagen.  
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Det är svårt i klassrummet med 28-29 elever och ta till problem som de känner att man vill prata om just då. 
Jag brukar säga att kan du och jag prata i eftermiddag en stund. Och de finns dom som vill prata varje vecka, 
det behöver inte vara sådant som händer i skolan utan även sådant hemifrån. Som de vill prata om. Det tycker 
jag är jätte viktigt att dom känner att dom vill och vågar prata /.../. Att man ska sitta lugn och ro och prata. Inte 
lätt att lösa saker just då i en stor klass men finns de möjlighet så. Jag sitter alltid i klassrummet och förbereder 
och rättar så vem som helst kan komma in och få hjälp eller prata. Att man är till nytta i en annan situation. 
(Berit) 

 

I och med pedagogernas förklaring på deras bemötande handlar det om ett förhållningssätt. Att vara 

ärlig och dela med sig av sig själv verkar vara av stor betydelse. Det är något de stöter på dagligen 

så därför gäller det att finna sitt sätt som pedagog. Berit däremot känner en svårighet att bemöta 

elever som kommer till henne i klassrummet på direkten på grund av allt runt omkring som stör, 

hon vill hellre ta det i lugn och ro senare. Hon berättar vidare att hon gärna sitter i klassrummet och 

arbetar så eleverna kan komma in om det skulle vilja samtala. 

4.2.2 Pedagogers svar på om de introducerar livsfrågor i verksamheten och hur de gör de 

De två olika skolorna arbetar med livskunskap utifrån SET (social emotionell träning) som handlar 

om ett systematiskt arbete med social/emotionell träning i skolan. Syftet med detta är att minska 

psykisk ohälsa och missanpassning, i och utanför skolan (http://www.set.st/syfte.htm) Berit, en av 

pedagogerna berättar att all personal arbetar utifrån det på hela skolan under 40 minuter i veckan. 

Det är något som görs nästan hela tiden, varje dag då de dyker upp frågor och problem som leder 

till samtal mellan  pedagogerna och eleverna. 

 

...Man jobbar med de nästan varje dag. I samtal och det är varje gång som det är någonting som händer i 
klassrummet till exempel så måste man fråga varför du gjorde du de. Man får fråga varför gjorde du så, skulle 
du vilja att någon gör så mot dig. Varför gjorde du de? För att jag tyckte de var kul. Men tror du han tyckte de? 
Man får prata om sådana saker dagligen och ibland mellan två eller i grupp. Många gånger i veckan sitter man 
och pratar om sådana saker. Att alla ska känna sig lika värda. (Berit) 

  

Lillemor berättar att hon jobbar en del med drama, olika rollspel, skriver dikter och berättelser kring 

olika teman och diskussioner kring detta. Hon betonar även den stora betydelsen av livsfrågor och 

varför det är så viktigt. 
 

Det är ju det viktigaste i hela livet, livsfrågor /.../. Ständigt ständigt ständigt, hela tiden under all lektionstid, 
det kommer ju ständigt upp. Hur man bemöter varandra, hur man lär sig, hur man svarar, hur man sitter i en 
grupp, hur man är i en grupp, hur man är tillsammans. (Lillemor) 
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I sammanhanget med drama, berättelser och diskussioner som Lillemor nämner deltar eleverna i 

diskussion tillsammans med läraren och andra elever. Hartman & Torstenson-Ed (2007:172) 

beskriver pedagogikens vändning, idag ser den pedagogiska processen annorlunda ut än tidigare. 

Den ska bestå av interaktion mellan läraren och eleven. Inom SET utgår pedagogen inte från barns 

egna frågor på samma sätt som de gör då de utgår från barns egna tankar utan det är mer 

förutbestämda övningar. Att kunskapsbildningen kan utgå från elevernas frågor är ett bra sätt att 

arbeta med livsfrågor menar Hartman & Torstenson. Det blir en arbetsprocess där eleven 

undersöker, skaffar erfarenhet och information och prövar hypoteser. Att läraren hela tiden finns där 

och deltar i samtalet för att utveckla elevernas tankar är av stor betydelse. Det blir en motsättning 

mellan SET som har förutbestämda övningar att utgå ifrån till att arbeta efter barns egna livsfrågor. 

De övningar som finns i SET kanske inte alls överensstämmer med vad just barnen har för 

livsfrågor vid tillfället. Sofia tar upp att hon arbetar extra mycket med livsfrågor i klassrummet för 

tillfället då hon har problem mellan elever och föräldrar. 

 
... Vi har lite problem i min klass mellan elever men framförallt deras föräldrar. Det har gått så långt nu att det 
är jätte irriterat och vi vill verkligen visa att vi jobbar med de så därför har vi temavecka just nu. Dom får skriva 
i deras SET bok vad dom är bra på, vad är en bra kompis, på rasterna, i klassrummet, när de blir problem. Man 
får skriva vad man är bra på och hur man kan blir bättre. Just nu är det varje dag. Vi har fyra hörn med olika 
dilemman såsom mobbning...(Sofia) 

 

 

Enligt ovanstående citat finns det ännu ett arbetssätt utöver SET, att utgå från barns egna livsfrågor 

med rollspel, diskussioner etc. Det som Sofia tar upp är temavecka vid problem i klassen som kan 

motverka detta. Det innebär en speciell vecka där pedagogen bara arbetar med barns livsfrågor och 

olika dilemman. Sammanfattningsvis arbetar pedagogerna med barns livsfrågor i alla situationer 

och detta pågår hela tiden i verksamheten och även utanför under raster, i korridoren och i matsalen. 

4.2.3 Möjligheter som pedagoger ser i bemötandet och arbetet av barns livsfrågor 
De flesta av pedagogerna ser i stort sett möjligheter i bemötandet och arbetet kring livsfrågor. Kajsa 

anser det som en möjlighet till att vara en god förebild genom att belysa att alla människor tänker 

olika. Så här säger hon: ”Positivt är att man förhoppningsvis kan va en förebild kanske. Men det är 

så lustigt för ibland är man ingen bra förebild. Privat är man ju inte värsta helgonet. Man få försöka 

vara en god förebild, hur man ska vara mot andra, man är människa. Det är positivt att det tränar 

gemenskap och kamratskap” (Kajsa) Lillemor tar även upp att som pedagog finns en möjlighet att 

se varje barn i samtal om livfrågor. Det handlar om att som pedagog ge dem någonting att bära med 

sig i sitt framtida liv. Så beskriver Lillemor möjligheterna: 
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Vi har ju alla möjligheter, att ha det mycket, att diskutera mycket, att låta barnen berätta mycket, att skriva 
mycket, liksom göra mycket saker där barn får vara tillsammans i positiv anda och då har man 
förhoppningsvis såsmåning om då lyckats med någon, några eller alla. Alla kanske man inte kan lyckas med 
men att man ändå kan ge dom någonting. Och man hör ju ibland från bland annat debattprogram att 
människor säger att det fanns en granne som såg mig, det fanns en lärare som såg mig. Att man 
förhoppningsvis även kan se de här barnen som har det fruktansvärt svårt. Det är inte lätt (Lillemor). 

 

Sofia berättar att livsfrågor ger många möjligheter till diskussion då barnet får tänka på sina egna 

handlingar. Hon ger ett exempel på en pojke som var utåtagerande och då samtalet med honom 

gjorde att han uppmärksammade sig själv: 

 

Vi hade en som är ganska utåtagerande, om nån stöter till honom kan han lätt slå tillbaka, då pratade vi om när 
han fick såna tankar, för vi märkte att han antydde nånting sånt, han får såna där inpulser och tankar, när dom 
kommer på såna ställen, då tror jag liksom att jämföra med mig då, jag gillar att handla, shoppa och köpa 
saker, alltså går inte jag i affärer om inte jag behöver någonting, för då handlar jag i onödan. Då kunde han 
berätta att han fick mer såna idéer när han var uppe i skogen, då blev han mera busig och ville retas. Då sa jag 
att man kanske ska undvika skogen. Då förstod han, det sa ett litet klick där, det var första gången han riktigt 
reflekterade över sig själv, att han hade just, att han blev lite busig när han var på vissa ställe (Sofia). 

 

Pedagogen ger i citatet ovan möjlighet för pojken att reflektera själv över sitt agerande. Bjervås 

fastslår att då pedagogen lyssnar och respekterar barns olika tankar känner barnet att ens egna 

tankar och erfarenheter är värdefulla. Pedagogen ska ta tillvara på barns olika tankar för att på så 

sätt skapa en mångfald i lärandet. Alla barn har olika intressen och frågor som kan bidra till hela 

gruppen (Bjervås, 2003:72). 

 

4.2.4 Hindren som pedagoger ser i bemötandet och arbetet kring barns livsfrågor 
Olika hinder som Kajsa kan se kan vara att pedagogen är okunnig inom ett visst område som 

exempelvis religion. Pedagogen har inte kunskapen att kunna besvara frågan och kör bara på, en del 

elever kanske inte vill prata om svåra saker menar Kajsa. Det kan vara ett hinder eller en svårighet 

till att de inte är tillräckligt insatt kring barns livsfrågor. Berit menar att ett hinder i bemötandet av 

barns livsfrågor kan vara när barnet inte vill prata och låtsas som om att hon inte ska märka. Så här 

beskriver Berit en situation som denna: ”Jag märkte på en pojke att något hänt men ville vänta och 

se om han skulle börja prata. Det tog ett halvår tills han berättade att jag och mamma flyttat. Det 

hade varit viktigt för mig att veta. Att man skäms”. Det kan alltså vara ett hinder för pedagogen då 
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barnet inte öppnar sig och hon märker att det är något som inte stämmer, skolan påverkas av det 

som sker i hemmet och som Berit nämner vill hon gärna veta det som pedagog för att stötta barnet.  

Lillemor talar om svårigheten till att sätta sig in i och förstå ett barns tankar som nyss anlänt från ett 

land med krig och elände.  

 

Jo det finns alltid hinder, man kan aldrig lära sig nog själv, ibland tror jag att man själv är hindret, man är 
inte tillräckligt insatt kanske i, hur ska jag kunna sätta mig in i ett barns tankar som kanske har varit i 
Bagdad. Eller hur ska jag någonsin kunna förstå, jag hade en elev som hade flytt över bergen i flera år och 
släktingar hade blivit dödade framför näsan på dem, våldtagna och så vidare. Visst, jag kan lyssna på det och 
jag kan bli jätteledsen och jag tror att jag förstår men jag tror inte att man kan förstå egentligen. Hur mycket 
man än tänker kan man inte förstå det om man inte varit där. (Lillemor) 

 

Lärare i dagens samhälle ställs ofta inför nya utmaningar då skolorna blivit alltmer 

mångkulturella. Flera av barnen kanske har en bakgrund i en kultur som läraren saknar kunskap 

om, vilket Kajsa tar upp. I dagens skola måste eleven lära sig möta det okända menar Dahlin. 

Vidare menar han att barn under den obligatoriska skoltiden bör komma till insikt om att ens 

egen livsforms föreställningar med normer om vad som är rätt och fel inte är den enda riktiga. 

Det är pedagogens uppgift att närma sig dessa skilda frågor och ge eleverna erfarenhet av andra 

kulturer som utvecklar ens tankar och reflektioner (Dahlin, 2003:64). Piaget menar att 

människan hela tiden strävar efter mental jämvikt, att förstå olikheter i sin omvärld. Han menar 

att för att nå denna jämvikt anpassas det gamla tänkandet till nya erfarenheter och information 

genom assimilation och ackommodation. Nya erfarenheter läggs till utan någon förändring 

genom assimilation. Men genom ackommodation förändrar människan sin kunskap efter den nya 

erfarenheten (Hwang & Nilsson 2004:46-47). 

4.3 Pedagogers syn på om livsfrågor hör hemma i skolan 
Lillemor är den som talar tydligast om att det är livsfrågor som är det viktigaste som finns att 

jobba med i skolan. Det handlar om att skapa trygghet i ett klassrum både mellan eleverna och 

pedagogen menar hon. 

 

Ja, jag tror nog att det är bland dom viktigaste sakerna som finns att jobba med i skolan. För utan det så tror 
jag inte du kommer någonstans, du kan ju inte ha ett klassrum där folk bankar på och slår varandra och 
skriker fula ord. Du måste ju först på något viss få en lugn grupp, en trygg grupp, en som tycker om att jobba 
tillsammans och som litar på varandra och litar på mig framförallt. (Lillemor) 
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Berit  anser verkligen att det hör hemma i skolan då eleverna tillbringar mer tid på skolan än 

dom gör i hemmet, hon berättar att hon varit som en mamma men numera som en 

ställföreträdande mormor som äldre. Kajsa menar att livsfrågor verkligen hör hemma i skolan då 

hon tror att skolan mer och mer kommer att ha som mål att få fram elevers ideér och tankar. 

Skolan handlar inte bara om att lösa ett mattetal utan det handlar mer om att skapa själv och 

kunna respektera sin omgivnings olikheter, menar hon. I kontrast till de andra pedagogerna 

antyder Sofia att livsfrågor hör hemma i skolan till en viss del.   
 

Ja. till viss del men grunden läggs hemma. Man märker stor skillnad om man har en bra grund hemifrån eller 
inte, hur dom är i skolan. Hemma är man oftast som individer och en familj men här handlar om att vara i 
grupp med både äldre och yngre elever. Det kan man bara öva på här. Har de en bra grund så har de oftast 
lättare att ta nästa steg. Om de inte har bra grund så har vi problem och mycket arbete framför oss. Vi blir till 
slut ansvariga då det blir konflikter. (Sofia) 
 

Pedagogerna verkar till stor del vara eniga om att livsfrågor hör hemma i skolan och är en viktig 

del. Det är grunden för allt annat lärande, finns inte trygghet och utrymme för samtal i en grupp 

och repsekten för varje individs tankar blir det svårt att bygga vidare kunskap, menar Lillemor. 

Den som skiljer sitt tankesätt åt jämfört med de andra pedagogerna är Sofias som poängterar att 

grunden ändå läggs hemma i första hand. Om det inte har en bra grund hemifrån kan det bli 

svårare att komma till skolan och vara i grupp. Hon menar att lära sig vara i grupp lär sig eleven  

främst i skolan och inte inom familjen. Men är inte familjen en form av grupp?  Är inte barns 

fritidsaktiviteter såsom fotboll, dans, hockey också tillfällen då de får öva på att samspela i 

grupp? Sofia menar att det blir mer arbete för pedagogerna om eleverna inte har en bra grund 

hemifrån då det i slutändan alltid blir ansvariga för de som händer i skolan. 

 

4.4 Pedagogers syn på hur de anpassar sig till barns olika 
förutsättningar/bakgrunder vid samtal om livsfrågor 
Sofias tankar kring hur pedagoger anpassar sig är att de ska utgå från barnet och låta dem sätta ord 

på sina tankar. Hon berättar vidare att mycket bygger på att elever och pedagogen lär sig av 

varandra i hennes undervisning. Att låta barnen sätta ord på sina tankar genom exempelvis 

”fyrahörnsövning”, som är en övning där det finns olika svarsalternativ på ett problem som de 

väljer utifrån sina egna tankar. Efter att barnen valt ett hörn frågar pedagogen dem: Vad tycker du? 

Hur tänkte du? Varför valde du just det här? Berit menar att hon anpassar sig vart efter hon lärt 

känna eleverna. Hwang & Nilsson skriver att Vygotskij betonade att barn ingår i ett socialt och 

kulturellt sammanhang, i samspel mellan exempelvis pedagogen och andra elever. Att barnet kan få 
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hjälp genom proximal utveckling, vilket innebär att utvecklingen ligger lite före den nuvarande. 

Med stöd av en vuxen, såsom Sofia berättar, kan barnet möta nya utmaningar som kan pröva dess 

förmåga. Pedagogen ska väcka intresse och ställa frågor utan att ge några lösningar menar Hwang 

& Nilsson (2004:49). 

 

 Att det är vi vuxna som måste anpassa oss uppmanar Lillemor starkt och kopplar sina tankar till 

FNs barnkonvention om att barn har rättigheter och vi vuxna skyldighet till att bemöta dem. 
 

Jo. det är ju vuxna som måste anpassa sig. Vi hade en bra diskussion i morse, barn har bara rättigheter 
egentligen om man tittar på FNs barnkonventionen. Vi jobbar otroligt mycket efter FNs barnkonventionen, 
och ska man jobba utifrån dom så har barn rättigheter, vi har skyldigheter. Det är vi som ska se till så att 
barnen har det bra, att vi bemöter dom på ett bra sätt, liksom hjälper dom vidare i sina tankar och i sitt 
växande. Om man läser FNs barnkonventionen så är det vuxna människors förbannade skyldighet att anpassa 
sig till barnen om man ska utgå ifrån Fns barnkonventionen och barns rättigheter i världen.(Lillemor) 

 

Lillemor menar vidare att hon anpassar sig genom att ”lyssna, lyssna framförallt, lyssna in, se, se 

alla barn varje dag tror jag är det viktigaste. Att alla barn blir sedda av någon vuxen varje dag 

och höra på och lyssnade till (Lillemor). Inom det kultur- och kunskapsskapande barnet som 

Bjervås (2003:63) beskriver ser de vuxna barnet som delaktig i skapandet av både kunskapen 

och kulturen vi har gemensamt. Barnet är involverat i ett aktivt samspel med människor runt 

omkring. Därav betydelsen av lyssnandet som Lillemor förmedlar som en viktig del, barnet ses 

då som en resurs i läroprocessen även för andra menar Bjervås. Kajsa talar däremot om 

svårigheten när det gäller människors olika tro och är pedagogen inte troende själv kan de vara 

svårt att förstå deras tankar och anpassa sig. Det är viktigt att vara medveten om barns olika 

bakgrunder och se över uppgiften man står inför menar hon. 

 

Det är jätte svårt. Jag som exempelvis inte är troende och så kommer jag hit där det finns så många olika 
bakgrunder bland eleverna och några har precis kommit till Sverige och jag vet inte vad dom varit med om. Då 
får man ha lite koll på något vis. Det är svårt att hålla reda på alla. Jag skaffar inte så nära kontakt. Hade man 
varit mentor kommer man närmare. Då är det lättare att veta mer om den människan. Jag får ha generellt 
överseende. Lite mer försiktig. Om jag tänker mig idrotten och tjejerna har mycket slöja då måste man ta 
hänsyn till sådant eller, att man kanske har kill och tjej gympa och att man kanske inte kan bada 
överhuvudtaget. Man får kolla inför den uppgiften man står inför. (Kajsa) 

 

Det finns en skillnad mellan de två olika skolorna. Då skola B har fler elever med annan bakgrund 

än svensk kan det vara svårt att som pedagog anpassa sig till alla elevers olika bakgrunder om dem 
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inte har någon kunskap om exempelvis deras religion och tro. Som pedagog i en sådan skola krävs 

det kanske en mer försiktighet och lära sig känna varje enskild individ för att inte ”trampa” på 

någon.  

4.4.1 Pedagogers syn på vilka livsfrågor som är svårast 
I den skola som har större andel barn från andra kulturer än genomsnittet i Sverige berättar Lillemor 

att det svåraste är när barn kommer från krigshärjade områden och då barns åsikter eller tro skiljer 

sig åt. Hon förklarar att det finns starka åsikter hos barnen som kan vara svåra att förhålla sig till 

som pedagog även om den vet var hon själv står i frågan. Den här svårigheten verkar finnas hos 

båda pedagogerna från samma skola där kulturer ser så olika ut bland eleverna och ibland kan det 

vara svårt att förhålla sig som pedagog. Det blir dessutom ännu svårare när pedagogen inte bär med 

sig så mycket kunskap. Så här beskriver Lillemor problemet: 
 

...svåra livsfrågor, det har ju varit till exempel när flygplanet flög in i skyskrapan och jag hade en lite större 
klass och det kom barn på morgonen som jublade och klappade händerna av glädje och tyckte det var gjort 
medan andra barn grät, och några som hade släktingar som dom inte visste om de överlevt. Det är svåra 
livsfrågor tycker jag. Jag menar att där har jag redan en så stark åsikt eftersom jag inte gillar krig och jag 
försöker jobba så att man inte ska bråka, inte ska kriga och tycker att respekt mot människor är det viktigaste. 
När barn då kommer på det sättet tycker jag att det är svårt. Jag menar, det är svåra livsfrågor när barn 
kommer och det är krig i Afghanistan till exempel, vi har barn därifrån, eller det blir översvämningar och så 
kommer dom och så har dom släktingar där och så ska man försöka diskutera det här tillsammans, det är 
svårt. Ja alltså varför blir det såna här katastrofer. (Lillemor) 

 

En annan aspekt på svåra livsfrågor som Kajsa funderat på är killar som ställer sexuellt 
anspelande frågor.  

 

Men killar som är barnsliga som kan ställa lite sexuellt anspelande frågor mest när man är ny för att göra en 
generad. Men egentligen tror jag dom är väldigt nyfikna och undrande. Sen har det hänt att två killar har 
kommit och vi suttit och pratat och då svarar jag gärna. De är nyfikna men vågar inte fråga. Religion är jag 
väldigt öppen med att säga, då jag inte kan något om de. Svårt att prata om de blivit ledsna med någon annan 
lärare på en annan lektion. Man vet inte hur man ska ställa sig. (Kajsa) 

 

Det kan vara då pedagogen saknar kunskap om hur hon bemöter frågor som har med sex och 

samlevnad som Kajsa antyder som en svårighet. Berit däremot tycker det är svårt när barnen pratar 

om att föräldrarna inte kan hålla sams. Om de ska separera är det väldigt sorgligt för barnen och 

man vill försöka hjälpa även om de kan vara svårt. Man vet hur viktigt det är med en mamma och 

pappa, menar Berit.  
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4.5 Pedagogers syn på hur de klarar av avvägningen mellan att uppriktigt säga vad 
de själv anser om en livsfråga och risken att ensidigt styra barnet 
Både Kajsa, Lillemor och Sofia talar om att det är svårt att inte påverkas som pedagog då de är en 

stor förebild i klassrummet, de styr på olika sätt oavsett om de vill eller inte, då barn i yngre åldrar 

oftast är mer lätt påverkade, menar Sofia. Pedagogen ska säga vad den tycker men försöka förmedla 

för eleverna att det är ens egen åsikt medan andra kan ha en annan. 

 

Ja, det är svårt då man styr oavsett om man vill eller inte. Man är så stor förebild i klassrummet bland de yngre 
åldrarna. Det är annorlunda på högstadiet. När dom är så små så är allt rätt som fröken säger. Men man kan 
säga att det här behöver inte vara som jag tycker. De är väldigt lätt påverkade. Vi har olika kulturer och olika 
sätt att tänka, alla fröknar har olika bakgrunder och säger man då Ulla tänker så här men Mona sådär. Att 
fröknar tänker inte lika men behöver inte vara osams för de. (Sofia) 

 

Sofia berättar vidare om ett tillfälle då en elevs tro inte stämde med det som hon tog upp under 

lektionen vilket gjorde att det konfronterade elevens tankar, det här berättade Sofia:  

 
…vi pratade om jordens skapelse och att vi utvecklats från apor. En ny tjej som var religiös började och hade 
någon religiös inriktning. Enligt henne var Jesus far till alla människorna. Hon blev skräckslagen, jag är inte 
släkt med någon apa. Nej, det är teorier. Ena från gud och andra från aporna och man få tycka och tro som man 
vill (Sofia). 

 

Kajsa diskuterar ämnet religion som ofta kommer upp till samtal i skolan. Att om en elev samtalar 

med henne om någon religion och hon anser något är helt galet inom den så kan hon inte säga det 

då det kanske är en stark tro för just den eleven och hon vill inte såra, alla har vi vår egen tro. 

Pedagoger måste vara försiktiga så de inte styr alltför mycket, menar Kajsa.  Hartman & Torstenson 

beskriver att det inte är helt okomplicerat att gå in i möte med elever på skolan idag då vi lever i ett 

alltmer pluralistiskt samhälle. Men det är av stor betydelse att pedagogen visar på alla kulturers lika 

värde menar Hartman & Torstenson-Ed (2007:22). Sofia berättar vidare om ett tillfälle då en elevs 

tro inte stämde med det som hon tog upp under lektionen:  

 
Vi har pratat om religion. Vad jag tror på för religion. Om jag tycker något inom det är helt galet så kan jag 
inte säga de. Man får välja att säga mindre istället. Man kan inte alltid säga vad man tycker. Man kan säga det 
man anser verkar bäst att säga. Tror att man ska vara försiktig så man inte styr. Om någon kommer med ett 
problem och jag inte vet hur den ska göra. Då ska jag kunna hänvisa till något annat. Finns pedgoger som 
jobbat i 100 år och har en åsikt som inte går att bryta. Bra att visa sin åsikit men att det finns olikheter. (Kajsa) 

 

Det är en svår skiljelinje där som pedagog menar även Lillemor, det är svårt att vara helt neutral. 

Det beror på vilken fråga som kommer upp till ytan, vissa svarar pedagogen direkt på vad den 

tycker medan andra frågor som kanske har med religion att göra får den vara mer försiktig med. 
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Lillemor menar vidare att det är viktigt att försöka lära känna barnen genom åren, hur dem reagerar 

inom olika samtal visar var dem står någonstans på något sätt. 

 

 Jag tror att jag klarar det rätt bra. Men min personliga åsikt är att jag inte tror att någon kan vara 100 % 
neutral. Jag menar, jag tycker någonting, även fast jag försöker vara alldeles neutral så tror jag ändå att man 
speglar, det kan vara kroppsspråk eller miner som man själv kanske inte ens är medveten om, på vad man 
själv tycker och tänker om saker och ting. Jag försöker nog vara väldigt neutral men det beror också på vilka 
frågor som kommer. Skulle det komma någon som frågade mig; tycker du att man ska slås? Då säger jag vad 
jag tycker, alltså att man verkligen inte ska slås. Men kommer det religionsfrågor från framförallt större barn 
så tror jag att man får vara väldigt försiktig i sina avvägningar för det finns ju inga rätt eller fel. Så man inte 
själv dundrar fram och säger det här tycker jag är rätt, att man är väldigt försiktig. Men jag undervisar 
mycket genom att inte ha rätt och fel. Jag försöker, i alla fall försöker, kämpar med att ha öppna frågor hela 
tiden i alla ämnen, i matte, i svenska, i livskunskap, i allting så att det ska finnas många svar på saker och 
ting. (Lillemor) 

 

I detta citat menar Lillemor att det finns en fin gräns mellan att styra och inte styra barnen. Det kan 

vara svårt att vara helt neutral i vissa sammanhang och hon anser att om något inte är acceptabelt 

visar pedagogen gärna det. Men när det kommer till mer djupare frågor där det inte finns något rätt 

och fel, det kan handla om religion, så gäller det att vara mer försiktig, menar hon. Lillemor vill 

ändå sträva efter att ha så öppna frågor som möjligt i samtal med barnen. 

 

Berit har däremot en avvikande uppfattning än de andra pedagogerna som anser att dem ska vara 

försiktiga med att inte styra barns tankar för mycket då alla tänker olika. Berit menar istället att hon 

tänker på det hon gör men anser att hon har stor erfarenhet och vet bäst och vill försöka övertyga 

eleverna. Berit säger: ”Jag är nog ganska bestämd. Jag försöker styra dem till så som jag tycker”. 

(Berit) Vi har alltmer gått från tron att det är vuxna som vet bäst till att lyssna till de barnen har att 

säga. Sommer menar att pedagoger måste ge avkall på sin auktoritet och bli barnets kamrat. Det 

handlar om att göra förhållandet mellan pedagog och elev mer symmetriskt och inte styra dem till 

något de tror sig veta bäst, som Berit antyder i detta sammanhang (Sommer, 2005:47). 
 

4.6 Pedagogers syn på vilka kompetenser en pedagog bör ha i mötet med barns 
livsfrågor i skolan 
Bland pedagogerna var uppfattningarna olika på vad som är viktigast i arbetet och mötet med barns 

livsfrågor. Kajsa menar att kunna möta människor på ett bra sätt genom att lyssna har stor 

betydelse, en lärare kan vara jättebra på sitt ämne men det handlar mycket om hur den möter 

människor fortsätter hon. Men även att pedagogen är trygg i sin egen livssyn är viktigt, däremot att 
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lära sig mer om religion är upp till var och en. Som pedagog i en skola med många olika kulturer 

kan det vara bra att införskaffa sig kunskap om olika kulturer då de är med eleverna varje dag, 

menar Kajsa. Dahlin (2004:64) menar att det till stor del handlar om pedagogens personlighet och 

att det krävs en trygghet och självkännedom hos pedagogen men även respekt för både barn och 

vuxna. Lillemor säger att den kompetensen som pedagogen ska ha är: ”Att vara lyhörd, att försöka 

se barn varje dag. Att vara lyhörd för det som händer, det tror jag är jätte viktigt” (Lillemor). Det 

som är av stor betydelse för Berit handlar om att våga ta tag i problemet, att vara delaktig i barnens 

glädje och sorg då hon spenderar så mycket tid tillsammans med dem. Sofia förespråkar vikten av 

att bjuda på sig själv som pedagog, så här säger hon: 

 
Att man ska vara ganska öppen och bjuda lite på sig själv. Att man inte ska... Det gäller även att våga, spela 
lite teater. Om man inte förstår situationen kan man inte så kan man med hjälp av en kollega kanske spela en 
situation, och då kan man få barnen att associera utifrån lilla teatergrejen, det behöver inte vara nån stort 
teaterförberedande, utan att man pratar om tex om vad du säger nåt till din kompis om den har köpt en ny fin 
tröja och du inte tycker den är fin, hur man då säger, den är snygg på dig men jag skulle inte tycka att den var 
snygg på mig. Man kan göra en liten teater, jag och den andra fröken spela upp olika scenarior för att visa 
konkret. Man måste våga vara lite, släppa på....(Sofia) 

 

Den mest betydelsefulla kompetensen är att vara lyhörd och se barnen hos de flesta pedagogerna. 

Sofia däremot anser att pedagogen ska kunna vara öppen och bjuda på sig själv. Då kanske eleverna 

blir mer öppna inför samtal och diskussion.  Att visa konkret genom att dramatisera en situation är 

en bra kompetens hos pedagogen anser Sofia. 

4.6.1 Pedagogers tankar kring om de känner att det har tillräckligt med kompetens 
Enligt två av pedagogerna som gick lärarutbildningen för inte så länge sedan delas uppfattningen 

om att det finns brister inom lärarutbildningen i att bemöta och arbeta med barns livsfrågor. Kajsa 

säger att: ”..just i utbildningen tycker jag det är väldigt risigt i att bemöta ungdomar 

överhuvudtaget. Det är mycket teori, pedagogik, retorik men just mötet. Livsfrågor kan gå in på 

konflikthantering också och det är katastrof dåligt” (Kajsa). Det handlar inte bara om barnets 

utbildning tar Sofia upp, hon menar att det handlar mycket om att hantera och bemöta konflikter på 

skolan som är en viktig del och saknats under hennes utbildning. De två pedagogerna är mycket 

eniga om att grunden egentligen inte är att utbilda barn utan till stor del handlar det om att barnen 

ska känna sig trygga och lära sig vara goda medmänniskor. I detta sammanhang verkar pedagogerna 

sakna utbildning inom konflikthantering och mötet med eleverna som de nämner. Berit menar att  

pedagoger aldrig kan få tillräckligt med kunskap då det krävs mycket erfarenhet och det alltid finns 
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något nytt att lära sig. Lillemor har i liknelse med Berit lärt sig av egen erfarenhet genom åren, så 

här säger hon: 

 
Nu är det så att jag har inte utbildat mig utan jag halkade in i skolan på ett bananskal som vikarie, sen blev jag 
kvar och så blev jag kvar och så blev jag kvar och sen skulle jag utbilda mig så fick jag dispens. Men däremot 
har det pågått, för det första har det varit en process inom mig och för det andra har jag gott så mycket 
utbildningar som skolan har haft och då har jag också sökt mig till sånt som har intresserat mig, men nu är det 
ju ett av mina intressen livsfrågor, etnologi, kultur och historia (Lillemor). 

 

Alla pedagoger känner att de har kompetensen men den kan alltid bli bättre. Kajsa och Sofia som 

gick lärarutbildningen för inte så länge sedan menar att det saknat just den biten som är en stor del i 

arbetet som pedagog i skolan. De stöter på barns livsfrågor dagligen och då kan det vara bra att ha 

metoder för att hantera exempelvis konflikter. Genom erfarenhet lär de sig hela tiden menar två av 

pedagogerna som aldrig gått eller gick lärarutbildningen för länge sedan. 

 

4.7 Rektorers och kurators syn på pedagogernas arbete med barns livsfrågor  
 

4.7.1 Rektorerna 
Båda rektorerna från de två olika skolorna betonar vikten av att skolan är till för att ”lära för livet” 

och livsfrågor har då i detta sammanhang en stor betydelse. Rektorn i norra Botkyrka nämner att 

pedagoger inte är där för ämnenas skull utan att de har i uppdrag att få elever självförsörjande i 

framtiden. Hon menar att det ställs allt högre krav på eleverna idag då vanliga yrken försvinner mer 

i och med globaliseringen. Eleven kommer behöva försörja sig utifrån egna ideér och kreativitet och 

de förutsätter att de har ett självförtroende, en egen vilja, ett eget driv och social kompetens i annan 

utsträckning än tidigare. Även rektorn i centrala Huddinge menar att livsfrågor handlar om ett 

lärande för livet och har eleven en bra grund från skolan kan de komma långt i livet. Han fortsätter 

med att säga att alla elever blir påverkade av familjen och situationen där hemma och då måste allas 

olikheter på något sätt ”synkas” för att finna en förståelse för varandra och respektera olikheter. 

 

Under samtalets gång om hur rektorerna vill att pedagogerna ska arbeta med barns livsfrågor 

nämner rektorn i norra Botkyrka att ”det här är något som lärarna måste äga in i märgen själva” 

(Anna). Det handlar om ett förhållningssätt hur pedagogen är själv, något att erövra och påminna 

varandra om i arbetslaget. Då jag frågade henne om hur hon önskar att pedagoger arbetar med 

livsfrågor i verksamheten gör hon en poetisk liknelse som lyder: 
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Jag vill att varje pedagog ska se sig själv som regissör som står och jobbar med casting och ska rollbesätta en 
teater. Man försöker se varje elev som en liksom embryo till något stort. Men hur de embryot är finns bara i 
den personen. Och det är min uppgift att få det här embryot att växa och det är jag som pedagog som ska få det 
här till en filmstjärna som erövrar världen! (Anna) 

 

Anna gör en liknelse med att se varje elev som ett embryo, att alla elevers olikheter behövs är en 

tolkning. Det blir pedagogens ansvar att rollbesätta genom samtal, vara lyhörd och se alla elever. 

Men sen att det här embryot ska bli till en filmstjärna som erövrar världen är en liknelse som varje 

person får tolka som den själv vill.  

 

Rektorn i Huddinge nämner att det finns forskare som kommit fram till att skolan står för en liten 

del när det gäller kunskap, dem lär sig mycket mer hemma, på tv och från kompisar menar han. Det 

har hänt stora förändringar inom skolan de senaste åren menar han, tidigare var det traditionellt att 

läraren stod bakom katedern och lärde in medan det idag är frågan om att eleverna ska lära in. Men 

det finns lärare idag som vill vara den traditionella gamla läraren som besitter kunskapen och vill 

vara den som vill förmedla via föreläsningar. En svårighet som rektorn i Botkyrka kan se är att de 

har elever som är djupt troende och en lärare som inte är det. Om läraren svarar att hon/han inte tror 

på något kan det bli en revolution i huvudet på barnen och framförallt hos föräldrarna menar hon. 

Barnen klarar inte av att höra det då läraren är av stor betydelse för dem. Hon påpekar den stora 

betydelsen av att som lärare inte ljuga, de måste signalera att det här är jag och vad jag tror, men det 

du tror är lika viktigt. 

 

4.7.2 Kurator 
Kuratorn Lena på skola A har arbetat inom flera områden och beskriver att folk oftast föreställer sig 

att i ett område som centrala Huddinge har de mindre problem, då det rent socioekonomiskt ser 

annorlunda ut hos familjerna och är ett så kallat schysst område jämförelse med exempelvis norra 

Botkyrka. Hon menar vidare att barn inte är mindre fundersamma eller olyckliga för det. Det finns 

såklart skillnader med att de kanske har en tuffare situation hemma mer i vissa områden såsom 

arbetslöshet som kan göra det svårare att vara en väl fungerande förälder och det speglas 

naturligtvis hos barnen. Lena trodde när hon började arbeta som kurator att det skulle vara enklare 

att jobba med barnen i centrala Huddinge jämförelse med exempelvis norra Botkyrka. Men det kan 

vara svårare då det är mer dolt här menar hon. Det finns mer familjehemligheter och syns inte alltid 

lika tydligt om barnen har problem, de är bättre på att dölja saker. 
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I en skola med flera kulturer kan det vara svårare som pedagog för olika saker är olika viktiga då 

människor har olika bakgrunder. Men det handlar ändå alltid om att barn ska känna sig trygga på 

skolan. Ibland kan det vara lätt att som pedagog hänvisa till kuratorn om ett barn har problem eller 

oroar sig för något. Pedagoger glömmer oftast att det är dem som är av stor betydelse för att barnen 

ska känna sig trygga, därför det är där barnen befinner sig hela dagarna. Att komma till en okänd 

”tant” är inte ibland den bästa lösningen menar hon. Det är otroligt viktigt att som pedagog stanna 

upp, lyssna och ta till det ett barn säger, visa att det hon/han säger är av stor betydelse. Så här säger 

hon:  

 

Sen är det ju så, skolan får ju allt verkligen, precis rubbet, man möter alla slags barn och då är det verkligen 
alla slags barn utom några fåtal stackare som kanske inte får gå i skolan för pappa låser in dom eller så. Jag vet 
inte hur dom ska rymmas, jag vet inte, nej jag tror inte det går att göra något sånt schema, utan tillbaks till det 
här med att se och att vara lyhörd. Alltså det är ju en klyscha, men jag tror att det är så, det enda liksom. För 
varje unge är ju unik i sitt sätt att be om hjälp eller att be om att bli lyssnad på. En del barn visar ju inte heller 
fast dom verkligen skulle behöva. (Sofia) 

 

Lena nämner som avslutning av vårt samtal den stora betydelsen av att barnen måste få ha en arena 

som skolan där dem får ha någon slags normaliserad tillvaro och det är vår plikt att se till så att 

skolan blir en sådan plats. Att personal hjälper barn som har problem genom att låta skolan vara en 

plats som är ett schysst ställe med schyssta kompisar och schyssta vuxna.  

 

4.7.3 Rektor och kurators syn kopplat till pedagogernas 
Både pedagogerna och rektorerna menar att det oftast handlar om ett förhållningssätt hur  

pedagogerna är. De menar att det här förhållningssättet handlar om att vara lyhörd och uppmärksam 

på varje enskild elev och lyfta fram barns olikheter i arbetet med barns livsfrågor. Kajsa och Sofia 

som är pedagoger på skola B delar samma synsätt som rektorn på skolan. Det anser gemensamt att 

det är viktigt att svara så ärligt som möjligt på barns frågor. Men pedagogen får inte glömma att 

föra fram till eleven att det hon/han tror och tänker är minst lika viktigt.  

Rektorn Erik på skola A menar att livsfrågor är en ständig process och är något de arbetar med 

dagligen, detta menar även Berit. Det handlar om ett lärande för livet, menar Erik. Elever är inte i 

skolan bara för ämnenas skull menar både rektor Anna och pedagogen Kajsa på skola B. I enlighet 

med pedagogerna och rektor på skola B men även kuratorn menar dem att det finns en svårighet 
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idag i hur skolor bemöter och arbetar med barns livsfrågor, eftersom elever kommer från fler olika 

kulturer än det var tidigare. 
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Denna del börjar med en diskussion om resultatets olika delar . Vidare följer mina egna åsikter som 

sammanfattar studien. Den avslutande diskussionen ger sedan förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka, beskriva och diskutera några pedagogers syn på 

sitt bemötande och arbete med barns livsfrågor. Gemensamt på de två olika skolorna var att de 

arbetar med livsfrågor på något sätt i verksamheten men skolorna skiljer sig åt när det gäller 

svårigheter med arbetet som jag diskuterar nedan. 

 

Det som framkom i undersökningen var att livsfrågor oftast handlar om att vara lyhörd och så ärlig 

som möjligt hos de flesta pedagogerna. Då de bemöter ett barns fråga är det i dialog och samtal som 

barns tankar utvecklas. I den öppna dialogen tillsammans med en vuxen utvecklas barnets tankar 

och det ges utrymme för barnet att gestalta sitt liv och blir med om att skapa ny kultur. Barnets röst 

blir hörd. Som pedagog kan det vara en bra tanke att göra jämförelser med sig själv i samtalet med 

eleverna menar flera av pedagogerna. De relaterar livsfrågan till sig själv och sin livssituation för att 

öka barnets förståelse och visa att vi tänker olika. Som lärare har man själv känslor, åsikter och 

tankar och om man inte visar fram dessa sidor kanske barnen får problem att visa sina. Ett problem 

som togs upp i studien är då elever inte pratar, hur får man dem att öppna sig mer? Kan det vara så 

att när pedagogen öppna sina frågor och åsikter inför eleverna så vågar det prata alltmer själva? 

Man kanske diskuterar ett ämne som man vet är intresseväckande för just den eleven då man lärt 

känna eleverna. 

 

Flera av pedagogerna menar att arbetet med livsfrågor är ett ansvar som den enskilda pedagogen har 

och handlar många gånger om att skapa trygghet i klassrummet. En trygghet kan vara att vara 

medveten om att ens klasskamrater har skilda åsikter men finner respekt för varandra. Man lär 

känna sina medmänniskor och även sig själv och sina tankar. Livsfrågor handlar inte bara om ett 

ämne som pågår ett visst antal timmar vid sidan av utan att det är ett förhållningssätt som pedagog 

och blir till något de arbetar med dagligen. Olika arbetssätt som pedagogerna arbetar utefter är SET 

som nämnts tidigare och handlar om förutbestämda övningar, det kan vara rollspel, diskussioner, att 

skriva eller arbeta med livsfrågor utifrån olika teman. I studien framkom det att man ska utgå från 

barnens livsfrågor men i arbetet med SET är det färdiga övningar, det finns inte lika stort utrymme 

för varje enskild individs livsfrågor på samma sätt. Det kan vara så att det är lättare för pedagogen 

att ta till sig färdiga övningar än att ta reda på barns livsfrågor. Samtidigt är det något de stöter på 
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hela tiden så varför inte samla på barns alla frågor och utgå från deras? Det blir till ett mer 

barnperspektiv på verksamheten. 

 

Barns livsfrågor påverkas alltmer av massmedia idag mot vad det gjorde tidigare. Varje dag stöter 

det på från tidningar, tv, radio och reklam om vilka normer som är det rätta. På så sätt speglas 

samhället i barns livsfrågor. Då kan det vara en bra tanke att som pedagog utgå från barnens alla 

intag från media. I skolan kan det få tid att reflektera över sådana saker som föräldrarna kanske inte 

alltid har tid för. Dessutom får de ett utbyte av olikas tolkningar som utvecklar ens egna. 

 

En svårighet i bemötandet och arbetet med barns livsfrågor som pedagogerna anser att det finns är 

då barnens kulturer skiljer sig åt. Om dem kommer från länder där de varit med om hemska saker 

kan det vara svårt för pedagogen att veta hur de ska hantera vissa frågor utan att ”kränka” deras tro. 

Om pedagogen saknar kunskap om någon religion kan det vara svårt för dem att förhålla sig. Det 

viktigaste är ändå att ta tillvara på barns olika tankar för att på så sätt skapa en mångfald i lärandet. 

Men det är en svår skiljelinje då det framförallt handlar om religion. Hur arbetar man som pedagog 

utan att påverka barn alltför mycket? Är det rätt att exempelvis gå till svenska kyrkan vid högtider. 

Skolan är till för att lära barnen att ens egna normer och föreställningar inte är den enda riktiga. Alla 

människor är vi olika och det är av betydelse att som pedagog visa det. Det är svårt att var helt 

neutral menar flera av pedagogerna, man påverkar alltid på något sätt. Avslutningsvis är det enligt 

min uppfattning av stor betydelse att som pedagog ta till vara på elevers olika tankar, idéer och 

frågor för att införliva detta i undervisningen.  

 

5.1 Slutsats 

Slutsatsen av studien är att pedagoger ständigt arbetar med barns livsfrågor och är en betydelsefull 

del, som tar stor plats i verksamheten. Däremot anser pedagogerna att de alltid kan utveckla sig 

själva för att bli bättre på att skapa trygghet, låta barnen utbyta tankar alltmer och få en ökad 

förståelse för att vi tänker olika. Det är av stor betydelse inför barnens framtida liv. Studien visar 

även att det kan finnas olika svårigheter på olika skolor. Skola B har pedagoger och personal på 

skolan som dagarna i ända arbetar med att eleverna ska öka förståelse för varandras skilda kulturer. 

Som pedagog blir det en utmaning då man bemöter och arbetar med barns livsfrågor. Skola A är 

utåt sett en så kallad ”fin” skola med föräldrar som har de bra rent socioekonomiskt. Men för det 
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har inte eleverna mindre livsfrågor eller problem för den delen. I den skolan kanske det inte alltid 

blir lika synligt som kuratorn Sofia berättade.  

 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då flera av pedagogerna, rektorerna och kuratorerna har nämnt att livsfrågor är en viktig del i 

skolan. Det kan vara svårt att ta in kunskap i skolan om man inte får tid att reflektera och skapa 

förståelse för andra och på så sätt få en trygghet inom gruppen. Därför anser jag att det vore 

intressant att undersöka lärarutbildningarna lite närmare. Hur man bemöter och arbetar med barns 

livsfrågor borde ta större plats och ingå i alla lärarutbildningarna då det är något som sker dagligen 

och en process som hela tiden finns där. Därför vore det intressant att undersöka lärarutbildningarna 

lite närmre. Bemötande och arbete med barns livsfrågor hos pedagogen borde ingå i alla 

lärarutbildningar. Varför gör det inte det? Det skulle även vara intressant att göra en undersökning 

om pedagogers bemötande av elever är fördomsfritt och på samma villkor oavsett bakgrund. I detta 

sammanhang vore det intressant att få en bild av både pedagoger och elever för att få bådas 

perspektiv.  

För mig som framtida pedagog är det av stor betydelse att ha gjort en fördjupning inom mitt valda 

ämne. Det har fått mig att öppna ögonen alltmer utifrån litteratur och intervjuer av erfarna 

pedagoger, rektorer och kurator den stora betydelsen livsfrågor har. Skolan har bara inte till uppgift 

att lära ut ämnen utan mycket handlar om att lära barn att bli medmänniskor i samhället. 
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BILAGA 1 
Huddinge 22 november 2009 

PRESENTATIONSBREV 
 
 
Hej alla intresserade intervjupersoner! 
 
Mitt namn är Lina Josefsson och är lärarstudent på Södertörns Högskola. Just nu går jag min sista 
termin innan jag tar examen som lärare för yngre åldrar. Under 6 veckor framöver skriver jag mitt 
examensarbete som ska handla om hur pedagoger bemöter och arbetar med barns livsfrågor. Därför 
skulle jag behöva just Dig till att ställa upp på en intervju för att kunna utföra min studie. Jag 
hoppas att de går bra för dig om jag kommer någon gång under vecka 42 eller 43, men gärna snarast 
möjligast..Men självklart så bestämmer vi dag och tid som passar Dig bäst. Intervjun kan ta mellan 
30-60 minuter. Under pågående intervjutid kommer en liten bandspelare att användas för att 
säkerställa realiteten i undersökningen. Att använda bandspelare underlättar för mig då jag ska 
transkribera och det är lättare att fokusera på vad Du säger under intervjun. Det inspelade materialet 
kan Du få ta del av och läsa då transkriberingen är gjord. Då min färdiga uppsats kommer vara 
tillgänglig för allmänheten via högskolebiblioteket på Södertörn (och uppsatser.se på nätet) anser 
jag att sekretessen är viktig. Jag kommer därför använda mig utav fiktiva namn i uppsatsen då 
resultatet på intervjuerna analyseras. 
 
Jag kommer till Er skola någon gång nästa vecka 42 så får ni träffa mig en gång innan intervjuerna 
och vi kan bestämma datum och tid som passar Er. Det går också bra att ringa/ maila mig för att 
boka en tid. 
 
Tack för din hjälp i förhand! 
Om du har några frågor hör gärna av dig till mig. 
 
Med vänlig hälsning 
LiNa Josefsson  
Mobinr: 070 405 02 58 
Mail: linajosefsdotter@hotmail.com 
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BILAGA 2 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrundsinformation 
Hur många år har du arbetat med barn i årskurs 3-4? Hur många år har du arbetat som pedagog?  
Hur gammal är du? Vilken utbildning har du? Vilken anda/ typ av skola anser du den är? Är den 
etnisk homogen eller heterogen?  
 
Hur bemöter pedagogerna barns livsfrågor. 
Vad anser du att en livsfråga är? 
Hur bemöter du ett barns livsfrågor? 
Tycker du det hör hemma i skolan? Vad är positivt/negativt med att de behandlas i skolan? 
Hur anpassar man sig till barnens olika förutsättningar när man samtalar om livsfrågor? 
Hur klarar du av avvägningen mellan att uppriktigt säga vad du själv anser och risken att ensidigt 
styra barnen? 
Hur samverkar lärare och föräldrar? 
Vilka livsfrågor är svårast? Lättast? 
 
Vilka möjligheter/hinder ser pedagoger med att bemöta barns livsfrågor och att 
själva introducera dem. 
Vad har barns för livsfrågor? Vilka anser du vara vanligast? 
Vilka möjligheter kan du se då barn frågar? 
Vilka hinder kan du se? 
Brukar du själv introducera olika livsfrågor och varför gör du det? 
Varför? Varför inte? 
 
Pedagogiska arbetet kring barns livsfrågor. 
Om du arbetar med livsfrågor, hur går det till? 
Finns det andra uttryckssätt än just kommunikation?  
 
Vilka kompetenser är viktiga hos pedagogen 
Har du tillräckligt med kunskap kring hur man bemöter och arbetar med barns livsfrågor anser du? 
Vart har du fått kunskapen? 
Vilka kompetenser anser du är viktigast hos pedagogen i bemötandet av barns livsfrågor på skolan? 
 


