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Abstract 

Att leva är att befinna sig i olika världar. Samtidigt som vi lever med vår inre världsbild, är vi 

också en del av en hel omvärld. ”Möte mellan världar”, är ett arbete som berör dessa båda 

dimensioner. Då vår postmoderna tid bl.a. kännetecknas av att vi ställer oss frågor om 

framtiden, utgör temat livsfrågor i dag ett aktuellt ämne. För att möta framtiden är dock 

kunskap om vårt eget ursprung nödvändigt, då det förflutna alltid finns närvarande, liksom 

nuet och framtiden. Då livsfrågor inte är något avskilt från samhället i övrigt, har vi valt att 

studera temat religion/livsfrågor från två olika plan. Förutom individperspektivet har vi 

närmat oss temat religion/livsfrågor från ett samhällsplan, där bl. a. en översikt ges över hur 

religionens roll för människor förändrats över tid. Trots att många av de frågor vi människor 

ställer, inte är möjliga att vetenskapligt utforska, bidrar de till kunskap och vägledning i livet. 

Som blivande lärare har syftet med undersökningen varit att synliggöra elevers livsåskådning. 

Arbetets empiriska undersökning består av en samling individuellt skrivna texter av 

ungdomar i årskurs 8. Texterna ger oss inblick i vad eleverna tror eller antar om såväl världen, 

livet, döden, gud och människor. Sammanfattningsvis visar texterna på det intresse och behov 

som de facto finns att få uttrycka sig kring både ”de stora frågorna” som de av mer vardaglig 

karaktär. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I alla tider har människan sökt svar på en mängd frågor. Vissa frågor är svårare att få svar på 

än andra, och dessa är ofta kopplade till våra liv. I vårt postindustriella samhälle har allt större 

tolkningsutrymme lämnats till individen, vilket i sin tur lämnat plats för flera synsätt, d.v.s. 

alla människor har i dag frihet att tolka sitt eget liv. Religion har med en människas 

livstolkning att göra. Religion handlar om mening och sammanhang i tillvaron. Att ställa 

frågor bidrar till att vi lär oss mer om oss själva. Vi utvecklas genom att lära oss mer om hur 

det ser ut i världen ur religiöst och kulturellt perspektiv. I västerlandet har den andliga 

dimensionen till viss del fått stå tillbaka för det materiella. Alla söker vi en identitet, inte 

minst unga människor. Att ställa frågor är ett sätt för individen att se sig själv som en del i ett 

sammanhang, och i och med det ”skapas också en framtid”. Uppsatsens tema är således 

”elever och deras livsåskådningsfrågor”. Arbetet är ett religionsdidaktiskt examensarbete, där 

vi haft för avsikt att ur ett elevperspektiv få ökad kunskap om tankar kring religion och 

livsåskådningsfrågor. Arbetet behandlar alltså de tankar som elever har med sig in i 

undervisningssituationen. Utifrån elevernas perspektiv handlar det till stor del om deras 

värderingar, attityder, behov och intressen. Då det finns många faktorer som i relation med 

varandra påverkar undervisningen har vi valt att närma oss arbetets tema från två olika plan. 

Förutom elevperspektivet/individnivå har vi dessutom studerat temat på samhällsplan. Detta 

sammantaget bidrar till ökad kunskap ur ett helhetsperspektiv. 

 

1.2 Frågeställning 

Vår frågeställning lyder följande: 

 

- vilka livsfrågor kommer till uttryck hos elever i dag? 

- elevers totala livsåskådning? 

 

Som lärare ser vi det inte som tillräckligt med styrdokumentens formuleringar och mål, samt 

lärares syfte och intentioner. Vi menar att kunskap om elevers tankar är minst lika viktig för 

att man som en god lärare ska kunna bemöta eleverna. Medvetna om svårigheten med att 

kartlägga elevers helhetstolkning av tillvaron, inser vi dock det värdefulla i att få inblick i 

några av de tankar och bilder som eleverna har. Vi har valt att avgränsa frågeställningen 

genom att studera hur livsfrågor kommer till uttryck i nedskrivna texter utifrån en uppgift 

kallad ”livspapper”. 
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1.3 Metod 

Det källmaterial vi utgått från har givit eleverna frihet att uttrycka sina egna tankar, vilket har 

syftat till att starta en utvecklingsprocess. Detta ger då eleverna redskap för att reflektera över, 

utveckla och fördjupa sina kunskaper kring livsfrågor. Närläsning är vårt tillvägagångssätt för 

att få svar på arbetets frågor. Istället för att ställa konkreta frågor, har vi valt att bearbeta och 

analysera ett 40-tal texter, nedskrivna av elever i årskurs 8. Genom texterna har vi tagit del av 

elevernas tankar och funderingar kring såväl små frågor av mer vardaglig karaktär såväl som 

”de stora frågorna”. Texterna är skrivna utifrån en uppgift med överrubriken ”Livspapper”, då 

vi tror att ett bra sätt att försöka bringa reda i olika delar av sin livsåskådning är att skriva 

själv. Vårt tillvägagångssätt i att studera arbetets tema på olika plan, har syftat till att få ett 

mer allsidigt och givande resultat, d.v.s. vi har ställt undersökningens resultat i relation till de 

grundläggande värderingarna i samhället. En grundläggande definition av fenomenografisk 

metod är att man vill komma åt människors uppfattning om något. Fenomenografin har främst 

kommit att gälla inom pedagogiken och har i Sverige kommit att bli en av flera viktiga 

inriktningar under slutet av 1980–talet och i början av 1990–talet.1 Fenomenografin som 

forskningsmetod omfattas av flera olika huvudgrenar varav en utgörs av didaktiskt 

orienterade studier. Som blivande lärare har vi ett intresse av att söka kunskap om den egna 

praktiken. Fenomenografiskt orienterade studier genomförs för att beskriva hur elever och 

studenter inom såväl grundskolan, gymnasieskolan som högskolan, uppfattar centrala begrepp 

inom en rad olika ämnesområden. En ståndpunkt inom denna forskning är, att det är först när 

den lärandes tänkande blir synligt som läraren kan utveckla en förståelse för hur den lärande 

behandlar ett visst undervisningsinnehåll. I sammanhanget syftar vårt arbete till att söka förstå 

de sociala fenomen utifrån elevernas perspektiv - hur de beskriver världen sådan den upplevs. 

Avsikten har varit att synliggöra elevers tänkande inom ämnet religion. Vi har inspirerats av 

fenomenografin som metod, men har dock inte genomfört undersökningen fullt ut på detta 

sätt, utan stannat vid att redovisa olika teman vi funnit i materialet. 

 

1.4 Forskningsläge 

Anders Jeffner - teolog i Uppsala, har sammanställt en definition av livsåskådningsbegreppet 

som ofta utgör utgångspunkten i forskning gällande livsåskådningsfrågor. Detta då 

innebörden av definitionen både är allmän och bred. Med hans utgångspunkter avser inte en 

                                                 
1 Starrin, Bengtsson, 1994: 114 
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livsåskådning någon specifik lära, det handlar mer om människors värderingar, livsstämning 

och världsbild. 

 

Åtskilliga forskningsprojekt har genomförts för att klarlägga barns och ungdomars frågor 

inför tillvaron. Detta framkommer bl. a. i en inventering av forskning och utvecklingsarbete 

kring livsfrågor redan i början av 1980 – talet, vid Lunds universitet, lärarhögskolan i Malmö. 

Rapporten utarbetades i samverkan mellan teologiska institutionen i Lund och institutionen i 

ämnesmetodik och ämnesdidaktik vid lärarhögskolan. Även i denna rapport ges 

livsfrågeområdet en mycket vid bestämning: ”en livsfråga gäller de grundläggande villkoren 

för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet”2 Ulf Sjödin docent i 

religionsbeteendevetenskap vid Åbo Akademi har i en doktorsavhandling från 1987, velat 

synliggöra ”dolda” livsåskådningar i samhället. Sjödin betonar vikten av att inom 

religionsvetenskapen föra forskningen vidare inom ämnesområdet framåt. Han lyfter även 

fram livsåskådningsmiljön som en viktig aspekt för att se skillnader mellan olika 

undersökningsgrupper, något han dock ser som en brist i sin egen undersökning.3 Detta är en 

tanke vi finner intressant för framtida forskning. Ulf Sjödin har i en senare undersökning från 

2001, även genomfört en studie i den beprövade erfarenhetens ställning bland svenska 

ungdomar. Syftet med undersökningen har varit att undersöka förekomsten av 

”paravetenskapliga” synsätt i svenskars livstolkningar, d.v.s. han synliggör ungdomars 

uppfattningar kring religion och vetenskap. Han menar att ungdomars strävan i riktning mot 

det transcendenta är ett uttryck, en protest mot tillvarons meningslöshet. För att tillvaron ska 

uppfattas som meningsfull ”måste” det finnas ”någon form” av högre makt och liv efter 

döden.4 I Sverige har en väsentlig del av livsåskådningsforskningen bedrivits inom teologiska 

institutionen vid Uppsala Universitet. Forskningen har skett i samarbete med bl.a. Institutet 

för framtidsstudier i Stockholm och teologiska institutionen vid Lunds universitet.5 Carl 

Reinhold Bråkenhielm har tillsammans med andra forskare bl. a. genomfört två separata 

undersökningar vid Uppsala universitet, år 1986 och år 1998. Syftet med studien från 1986 

var att beskriva livsåskådningsläget i Sverige. Undersökningen gjordes utifrån både 

enkätfrågor med fasta svar, samt öppna frågor där undersökningspersonerna själva fick 

formulera sina svar. Undersökningen från 1998 utfördes på liknande sätt dock med ett 

kompletterande material i form av nya frågor att besvara med egna ord. Resultaten från de 

                                                 
2 Hinton, Nilsson, Lundberg, 1981: 15 
3 Sjödin, Ulf 1987: 135 
4 Sjödin, Ulf 1987: 135 
5 Bråkenhielm, Carl Reinhold, 2001: 9 
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båda undersökningarna har gett möjlighet att jämföra livsåskådningsläget för att eventuellt 

kunna se en förändring mellan de aktuella åren. Vad man kunnat konstatera var dock att några 

större förändringar inte ägt rum under denna tidsperiod. Bråkenhielm hävdar att en 

livsåskådning inte behöver innefatta en tro på en högre, helig, personlig makt utan kan även 

vara av ett profant, icke – religiöst slag. Detta visar sig tydligt i undersökningen då endast en 

minoritet av befolkningen bekänner sig till en kristen tro, samtidigt som många ändå bär på en 

vag, obestämd gudstro och har ”dörren på glänt till det transcendenta.”6 Trots att man ur 

jämförelser mellan dessa två undersökningar från 1986 och 1998 gällande livsåskådningsläget 

inte kunnat konstatera några förändringar, finns det tendenser som talar för att människors 

värderingar och världsbild förändras. Ronald Inglehart som är forskare inom området menar 

att den förändring som de facto sker, är en mycket långsam, odramatisk och successiv 

förändringsprocess. Ingleharts kända tes om ”den pågående tysta revolutionen” är en teori 

som beskriver hur förändringar på samhällsnivå också leder till förändringar på individnivå. 

Värderingsförändringar hos många individer leder i sin tur till att samhället förändras. 

Inglehart talar således om ett ömsesidigt beroende - en ömsesidig utveckling mellan samhälle 

och individ.7 Den ”tysta revolutionen” är något som främst pågår bland yngre människor. En 

värderingsförskjutning sker från det materiella/det trygga, till postmateriella värderingar 

såsom valfrihet, livstillfredsställelse och självförverkligande. Inglehart talar om sakteliga 

förändringar hos framförallt den yngre generationen, både vad det gäller deras 

värderingssystem som deras politiska kompetens.8 Ytterst är det under barn- och 

ungdomstiden som värderingarna grundläggs.9 Thorleif Pettersson, professor i 

religionssociologi, verksam vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet, har i en 

forskningsstudie ställt Ingleharts teori i jämförelse med en omfattande europeisk studie av 

värderingar. Ur ett internationellt och framtidsperspektiv talar Pettersson om att svenska 

medborgares värderingar och livsåskådningar tenderar till att bli en alltmer integrerad del av 

det övriga Europa. Med det menar han att det subjektivt svenska - känslan av att vi 

representerar något man kan vara stolt över kommer att få mindre omfattning, en mer 

kosmopolitisk inställning kommer att få större.10 Han tror också att den ekologiska 

medvetenheten kommer att öka, främlingskapet kommer att minska, det kristna engagemanget 

kommet att fortsätta minska till skillnad mot intresset för de existentiella frågorna. Goda 

                                                 
6 Bråkenhielm, C. R. 2001: 22 
7 Pettersson, Thorleif 1988: 13 
8 Pettersson, Thorleif 1988: 14 
9 Pettersson, Thorleif 1988: 19 
10 Pettersson, Thorleif 1988: 160 kosmopolitisk = som förekommer över hela världen 
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relationer i den ”lilla tillvaron”, är dock något som kommer att utgöra en viktig del även i 

framtidens värderingar och livsåskådningar, enligt Pettersson.11 

 

2. Bakgrund 

2.1 Samhälle – religion 

Historiskt sett har religion och tro haft en stor roll i människors liv. I de tidigaste kulturerna 

dyrkades exempelvis naturen eller den livgivande kvinnan. Under antiken var samhället 

präglat av alla de mytologiska gudar som tillbads och ärades med offer och skådespel. Dock 

var härskaren den som hade en övergripande ställning och som dyrkades av människorna. I 

samhället var en dualistisk struktur rådande, där den andliga dimensionen stod över den 

materiella. Människor var indelade i en hierarkisk ordning, exempelvis som härskare, filosof 

eller slav, alla utan möjlighet att kunna byta position. Var och en hade sin förutbestämda plats 

i livet. Moira – ödet, styrde över individen, och denna hade till uppgift att finna sig tillrätta 

och göra det bästa av sin situation. Att drabbas av hybris – högmod, var att begå ett felsteg, 

d.v.s. att överträda det gudarna bestämt. Detta ledde till nemesis – den hämnd som då 

väntade.12 Att söka livets mening var att gå från den materiella dimensionen till den andliga 

dimensionen. Detta kunde göras genom att gå den inre vägen, d.v.s. genom askes. Människan 

var en del av kosmos, människan hade en ontologisk förankring.13 Under det romerska 

imperiets dagar kom så småningom olika nya religionsstiftare att uppträda, som förkunnade 

nya trosinriktningar. En av dessa var den monoteistiska kristendomen, med grund i den 

judiska traditionen, där anhängarna tillbad den treenige guden. Kristendomen växte sig allt 

starkare och kom att framstå som en konkurrent till den romerska staten. Kejsar Konstantin 

den store valde som en medveten, politisk handling, för att hålla ihop det romerska riket, att 

förena kyrkan med den romerska kejsarstaten. 

 

Så småningom kom den kristna missionen att sprida ut sig både i östlig och västlig riktning. 

Mot slutet av 500-talet förde den romerska munken och tänkaren Augustinus, religionen över 

till England. I den medeltida, feodala samhällsorganisationen fick kristendomen fäste och 

kom att bilda grund för en strikt samhälls- och klassindelning. Kristendomens budskap om 

plikt och frälsning genomsyrade hela det feodala samhällsklimatet. Kungen stod under guds 

nåde och människan hade en plikt att lyda överheten. För den som hade tro och som gjorde 

                                                 
11 Pettersson, Thorleif 1988: 170 
12 Ahlund, Claes, högskolan i Gävle, litteraturvetenskap B, föreläsning 26/1 -00 
13 Ristiniemi, Jari, högskolan i Gävle, etik och ledarskap, föreläsning 16/6 -03 
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vad som var rätt, fanns ett hopp om en ljus framtid. De livegna bönderna hade ingen rätt till 

ett eget liv och de hade heller ingen möjlighet att kunna förändra sin situation. Människan 

levde i en svår tillvaro i jordelivet, men genom ett rättfärdigt leverne investerade man i sin 

själs frälsning för ett gott liv efter döden. I den geocentriska världsbilden såg människan 

jorden och sig själv som universums mitt, kring vilken allt kretsade. 

 

Under 1500-talet kom reformationen att förändra förhållandet mellan kyrka och stat i Sverige. 

Resultatet blev att kyrkan kom att bli ställd under kungen som en lojal statskyrka. Kyrkan fick 

istället ett starkt inflytande över samhället och den enskilde individen i ett fostrande syfte.14 

Det moderna tänkandet och den nya vetenskapen utvecklade ett nytt sätt att se på världen. 

Rousseaus filosofiska tankar under 1700-talet som grundar sig i synen på hur människan är 

utrustad med ett förnuft, kom att få betydelse för kyrkans allt mer försvagade ställning i 

samhället. Den heliocentriska världsbilden, där jorden placerades in i ett solsystem som en 

himlakropp bland många andra, etablerades och människan övertog guds plats som skapelsens 

herre. Religionen blev den troendes och inte längre statens angelägenhet.15 I samband med 

industrins utveckling uppstod nya samhällsklasser som gav näring åt individens strävan efter 

egenvärde och rättigheter. 1900-talets snabba tekniska utveckling har skapat ett 

samhällsklimat där de materiella värdena kommit att bli centrala. Vi lever alltjämt i den 

kristna traditionen då vi fortfarande exempelvis döper våra barn, gifter oss och anordnar 

begravningar i kyrkans namn, dock utan att ha en övertygad kristen tro. Den sekularisering 

som inträdde under 1700-talet har fortsatt och fått till följd att samarbetet mellan kyrka och 

stat år 2000, helt kom att upphöra. Idag lever vi i en postmodern brytningstid där 

sekularisering och globalisering skapat en mångkulturell samhällsbild. Trots att religionen fått 

en allt mindre plats i våra liv är kyrkans roll på många sätt ett aktuellt ämne för diskussion. 

Exempelvis är de religionsmotsättningar och den främlingsfientlighet som uppstår då olika 

religioner och kulturer möts, samt den stora våg av nyreligiositet som breder ut sig orsak till 

detta. I en snabbt skiftande verklighet tvingas individen själv skapa sin egen sanning.16 Frågor 

som många människor ställer sig idag är: Vart är vi på väg? Vad händer med oss människor? 

Religionen är inte något för sig, utan en aspekt bland flera på tillvaron i dess helhet. Då 

                                                 
14 Ågren, Henrik, högskolan i Gävle, historia A, föreläsning 4/4 - 01 
15 Gumucio, Juan Carlos, högskolan i Gävle, religionsvetenskap A, föreläsning 8/1 -02 
16 Kallenberg, Bråkenhielm, Larsson 1996: inledning 
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religion har med en människas livstolkning att göra och att vi alla någon gång funderar på 

tillvarons osynliga sidor kan religion, enligt vår mening tolkas som något allmänmänskligt.17 

 

2.2 Skola - samhällsideologi 

Människans värderingar hör nära samman med samhällsutvecklingen och i och med att 

världen förändras utvecklas också värdegrunden. Tidigare var det främst kristendomen som 

utgjorde ”kittet” i det som skulle hålla samman och utgöra fundamentet för ideal och värden i 

samhället och skola. Idag är det demokrati- och värdegrundsfrågor som utgör dess ideologiska 

motsvarighet. Alla de värden som idag lyfts fram har sin grund i den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism.18 Ur ett jämförande perspektiv med andra 

kulturer som inte vilar på samma värdegrund framträder såväl likheter som olikheter. Därmed 

inte sagt att våra värderingar och livsideal är de ”rätta”. Religion som mångtydigt begrepp ger 

människor en livstolkning som bygger på både förnuft och känsla. Alla religioner innehåller 

också riter som också vilar på en kombination av känsla och vilja. För det tredje 

tillhandahåller religion vissa livsregler eller livsideal. 

 

I dag är det demokrati-begreppet som utgör det övergripande värdet likt en överideologi. 

Exempel på grundläggande demokratiska värden är: 

 

- aktning och respekt för varje människas egenvärde 

- människolivets okränkbarhet 

- individens frihet och integritet 

- jämställdhet mellan kvinnor och män 

- solidaritet med svaga och utsatta 

 

Dessa värden brukar betecknas som obestridliga, d.v.s. de är icke förhandlingsbara.19 

 

Ungdomars sätt att tänka, tycka och tro beror till stor del på det samhälle och den omgivning 

de växer upp i. Det är heller inte ovanligt att uppfattningar går isär generationer emellan i en 

slags värderingsklyfta. I s.k. ungdomskulturer skapas alltid ett gemensamt sätt att tänka och 

vara, och i alla tider har ungdomar fångat upp, prövat och omskapat olika stilar. Ser man 

                                                 
17 Ristiniemi, Jari, Högskolan i Gävle. Etik och ledarskap, föreläsning 17/6-03 
18 Orlenius, Kennert 2002: 19 
19 Orlenius, Kennert 2002: 28 
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närmare till varje individ skiljer sig dock värderingarna åt. En del värderar trygghet högre än 

förändring, en del lever i en livsstil där ideella värden exempelvis såsom ”egen utveckling”, 

värderas högre än materiella värden. Det som dock är talande för vår tid, i svensk kultur, är 

just att det materiella, såsom pengar och prylar tas mer för givet. Som myndiga är vi fria – och 

skyldiga att ta ställning såväl i ideologiska frågor som politiska.20 I dag är således friheten 

större, men på samma gång har också tryggheten blivit mindre i och med att det finns fler 

möjligheter att själv välja sin egen framtid. Till skillnad från förr då hela skoltiden för 

ungdomar präglades av en religiös fostran - den kristna etiken, är inte dagens grundläggande 

värden en gång för alla givna. De måste bli föremål för reflektion i handling för att förstås, 

förankras och utvecklas.21 I dag är synen på etiska och existentiella frågor långt ifrån 

självklara utan högst komplexa. Detta då vårt samhälle förändrats till en mångkulturell värld. 

Den gemensamma värdeinriktningen utgörs dock av en humanistisk grund, d.v.s. tron på 

människans egenvärde, respekt för svaghet och att medvetet bekämpa det förakt för svaghet 

som finns såväl öppet som dolt. Denna syn är samhällets värdebas som vi vuxna gemensamt 

måste utgå från då vi fostrar de unga.22 Västerländsk kultur har i hög grad påverkats av 

kristendomen och dess värderingar. Begrepp som rätt och rättvisa m.fl. är också centrala i vår 

värdegrund, och trots dess självklara innebörd karakteriseras de angivna värdena av en 

komplexitet.23 En värderingsförskjutning har skett i och med att ungdomligheten i sig fått ett 

större värde. Förr värderades visdom och erfarenhet högre och som tidigare nämnts tas 

materiell standard mer för givet idag. Att uppnå hög levnadsstandard behöver dock inte vara 

lika med god livskvalitet. När människors materiella behov är tillgodosett uppstår behov av 

något annat. Människor börjar söka efter inre värden. Ett sökande som väcker till frågor och 

funderingar. 

 

2.3 Religion i skolan 

Skolans moraliska fostran har kommit att länkas till en vetenskaplig-rationell grund. 

Undervisningen ska i dag vara objektiv och skolan får inte förkunna några doktriner. Denna 

lagändring från och med 1962, som innebar en icke-konfessionell religionsundervisning förde 

bl.a. med sig att elever i högre utsträckning lär om religioner och inte av. Detta är en didaktisk 

reflektion som lyfts fram av bl.a. Kjell Härenstam i boken Kan du höra vindhästen? 

Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. I en aktuell debatt behandlas frågan om man 

                                                 
20 Linné, Agneta ur Linde, Göran (red.) 2001: 34 
21 Linné, Agneta ur Linde, Göran (red.) 2001: 26 
22 Linné, Agneta ur Linde, Göran (red.) 2001:46 
23 Linné, Agneta ur Linde, Göran (red) 2001: 26 
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i huvudsak ska lära om religionerna, eller kan man kanske också lära av dem? Härenstam 

redogör för olika ståndpunkter i frågan, där en är att ett mångkulturellt samhälle ger upphov 

till nya möjligheter att lära av och inte bara om.24 

 

Härenstam menar att ur en modernt västerländsk, humanistisk och individualistisk 

utgångspunkt ska eleverna förvärva och inte ärva - en egen livstolkning för att få struktur och 

mening i livet.25 Enligt styrdokumenten ska ytterst skolan förmedla och förankra de värden 

som vårt samhällsliv vilar på, dock inte på bekostnad av människors religionsfrihet. Skolans 

uppgift är att ge eleverna saklig upplysning om religionernas innehåll och syftning, om deras 

uppkomst och utveckling, verklighetsuppfattning och förhållande till den övriga verkligheten. 

De didaktiska frågorna vad och hur, som behandlar grundläggande aspekter bör också ses ur 

ett varför-perspektiv. I antologin Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan (1994) 

av Almén m.fl. belyser man det faktum att inget ämne har varit så omdebatterat som just 

religionskunskap. Inför varje ny skolreform diskuteras undervisningen i religion. Debatten har 

handlat om såväl innehållet i sig som den ökade pluralismen.26 Faktorer som inverkat på 

religionsundervisningen är flera. Historiska, samhälleliga, ämnesteoretiska samt 

barnpsykologiska är exempel på några bakgrundsfaktorer som över tid haft stor inverkan på 

debatten om skolans religionsundervisning. Vår egen erfarenhet säger att lärarna hela tiden 

ställs inför nya krav som kräver lösningar och i brytningen mellan gammalt och nytt upplever 

många lärare det svåra i att förverkliga dessa. Några av de svårigheter som nämnda författare 

beskriver inom ämnet religion är bl.a. lågt elevintresse, oklar målskrivning, samt osäkra 

lärare.27 Religionskunskap i skolan omfattas av såväl faktarelaterad kunskap som 

frågerelaterad. Dessa pedagogiska modeller kompletterar varandra, då kunskaper och förmåga 

till reflektion är olika delar, varvid den ena delen inte utesluter den andra. Kunskaper och 

reflektionsförmåga måste således samverka.28 

 

Ytterligare en didaktisk reflektion av Härenstam är följande: 

 

Läromedlen skulle bli betydligt mer engagerande om man tog ”förståelseaspekten” på 

allvar på så sätt, att det material man presenterade i högre grad gavs en litterär form som 

möjliggjorde inlevelse som en förutsättning för förståelse. Där har skönlitteraturen en given 

                                                 
24 Härenstam, Kjell 2000: 145-148 
25 Furenhed, Ragnar ”Att undervisa i religionskunskap” ur Almén, Furenhed, Hartman (red.) 1994: 71 
26 Hartman, Sven G ”Hur religionsämnet formades” ur Almén, Furenhed, Hartman (red.) 1994: 24 
27 Hartman, Sven G ”Hur religionsämnet formades” ur Almén, Furenhed, Hartman (red.) 1994: 36 
28 Beskow, Per 1999: 11 
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roll. Det skulle vara spännande med läroböcker som eggade fantasin och väckte 

nyfikenheten, gärna genom att inspirera till ifrågasättande av läromedlens egen 

presentation. Läromedlet ses då inte som en slutpunkt, utan som en startpunkt för en 

sökprocess med både kognitiva, emotionella, estetiska och etiska aspekter.29 

 

Utdraget visar på Härenstams vision om att ”vidga ramarna” vad det gäller undervisning inom 

religionsämnet i skolan. Med hänvisning till Edward Said menar han att varför inte i skolan 

lyfta fram det abrahamistiskt-humanistiska kulturarvet, och på så sätt se alla religioner som ett 

mänsklighetens kulturarv. Han ställer en tankeväckande fråga då han undrar över varför man i 

skolan inte lägger betoning på den stora och rika tradition som mänsklighetens alla religioner 

tillsammans utgör. Är det överhuvudtaget nödvändigt att t.ex. alltid klassificera människor 

som judar, kristna eller muslimer? Härenstam ställer sig kritisk till den gräns som brukar dras 

kring den kristet västerländska traditionen, då man inom skolans religion talar om vårt 

kulturarv, och betonar således detta med våra värderingars roll.30 Härenstams bidrag i 

debatten om religionskunskapsämnets innehåll och roll i skolan, ställer enligt vår mening 

högst tankeväckande didaktiska reflektioner. 

 

Som framkommit har religion i skolan varit ett tema som legat till grund för många 

diskussioner. Bl.a. har vikten av att intellektuella och emotionella faktorer samverkar med 

varandra ventilerats. Livsfrågor som term kom att etableras inom skolans religion i samband 

med att Lgr 69 togs i bruk. Med livsfrågor syftades då frågor och reflektioner kring de 

grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet.31 

 

2.4 Språklig och sociokulturell miljö 

I dag då vi lever tillsammans från olika kulturer, menar vi att det är nödvändigt med kunskap 

om orsakerna till våra lik- och olikheter. Om vi lär oss mer om religionens värld med dess 

symbolsystem och livsfrågor, får vi också redskap till att i högre grad förstå andra människor. 

Varje kultur har ett stort förråd av bilder och tankar som samlats genom historien, vilket 

kommer till uttryck i bl.a. traditioner och symboler. Flera av de helger som vi firar har t.ex. 

religiös innebörd, d.v.s. det finns en ”inre form”. Denna djupare dimension har dock fått stå 

tillbaka för den ”yttre formen” i vår samhällsmiljö, som handlar mer om hur vi firar. Oavsett 

                                                 
29 Härenstam, Kjell 2000: 164 
30 Härenstam, Kjell 2000: 156 
31 Hartman, Sven G 1986: 29 
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vårt förhållningssätt till traditioner, har människan alltid tagit hjälp av olika symboler och 

symbolhandlingar som ett uttrycksmedel. 

 

Okunnighet om religiöst tänkande och handlande leder till fördomar mot främmande kulturer 

och mot religiösa grupper i vårt land. Kunskaper om såväl andra religioner med dess 

symbolsystem som om kristendomen är därför viktiga för att en människa ska kunna komma 

fram till en personlig livsåskådning. Redan på 80-talet utfördes ett stort projekt inom ramen 

för forskning och utveckling vid lärarutbildningen i Umeå, där bl.a. lärare i ämnet 

religionskunskap medverkade. Med projektet Tonåringen och kristendomen var syftet att 

kartlägga tonåringars kännedom om kristen tro och kristet liv. Sammanfattningsvis redovisade 

rapporten att många ungdomar saknar insikt i vad den kristna tron innebär, samt att kunskap 

om grundläggande religiösa begrepp med dess innebörd saknas. Marklund betonar vikten av 

att vara väl orienterad om den kristna trons grundtankar, men betonar samtidigt att det inte 

behöver innebära att man väljer ett kristet alternativ när det gäller livsfrågor och 

livsåskådning, men ett visst mått av kunskaper är dock en förutsättning för ett sådant val.32 

Vår postmoderna tid kännetecknas bl.a. av att vi ställer oss frågor om framtiden. Vad ska vi 

bevara och vad bör förändras? Framtidsfrågor har ett gemensamt med livsåskådningsfrågor, 

vilket är att vi aldrig kan vara helt säkra på svaren, utan det vi kan göra är att genom 

erfarenhet av livet söka vägledning. Med kunskap om vårt eget ursprung kan vi också möta 

framtiden. Det förflutna finns alltid närvarande, liksom nuet och framtiden – alla tre 

dimensioner är närvarande. Häri ligger en stor del av människans identitet. 

 

Ordet myt är grekiska och betyder berättelse. I dess ursprung står ordet för ”inre näring”. 

Myter är således detsamma som sammanhang. I vårt samhälle tar vi inte detta tillvara utan vi 

ägnar oss mest åt livets yttersida, d.v.s. vad vi gör och inte gör. Kierkegaards tankar handlar 

om att individen ska utvecklas till att bli ”ett själv”. Enligt Kierkegaard finns det hos alla, men 

alla är inte alltid medveten om det utan styrs utifrån. Vår kvalitativa tid är den upplevda tiden 

såsom vi erfar den. Den kvantitativa tiden handlar om att vi föds, vi utbildar oss, vi arbetar, vi 

planerar och gör olika saker. Men här – på den yttre sidan ligger inte vår identitet. Vårt 

tänkande är föreställningar, mentala idéer. En fråga väl värd att diskutera är vad vår 

föreställningsvärld egentligen gör med oss …? I mycket tidig ålder etableras många av våra 

                                                 
32 Marklund, Bengt 1983: 25, 26 

 14



bilder och föreställningar. Ett talande uttryck för vår tid är att ”vi lever i en tid då bilden ersatt 

verkligheten.”33 

 

Vi är alla produkter av vår egen miljö, där både kropp och själ påverkas. I och med att vi till 

stor del ”tappat” det mytologiska språket och låtit det rationella ta över, upplever många 

människor inget sammanhang. Detta yttrar sig ofta i dåligt mående med olika symptom som 

följd, som vi försöker ”fly ifrån”. Vår samhällsmiljö karakteriseras i dag i hög grad av ”jaget”, 

det rationella, det logiska – inte av myter. Vi har således inga levande myter eller mytologier 

för att handskas med våra känslor av oro, rädsla och ångest. Kunskap kring detta är viktigt, då 

man som lärare möter ungdomar som ”tappat” fotfästet i tillvaron och istället upplever att de 

mår dåligt. Att lära sig om symboler och symbolhandlingar är därför viktigt, då det finns en 

hel symbolvärld i alla miljöer och i olika sammanhang. Inte ens dataspråket klarar sig utan 

symboler och på samma sätt som vi måste lära in detta för att kunna hantera datorn, måste vi 

lära in alla de liknelser som den religiösa och andliga sfären präglas av. I alla sammanhang 

där något betydelsebärande förmedlar ett innehåll som går utöver dess ytliga form finns 

symboler. Dessvärre ”talar” inte detta till oss längre, då vi inte lärt in symbolernas betydelse. I 

vår tids miljö har en rationalisering skett inte bara vad det gäller språket utan även vår 

tankevärld. Myter och symboler är själva nyckeln till en förståelse av den andliga världen.34 

 

2.5 Styrdokumenten 

Styrdokumentens utformning har över tid följt det övriga samhällets utveckling och genomgår 

därmed en ständig omarbetning och förändring. Från början var läroplanerna gedigna 

volymer, där tydliga instruktioner gavs för hur läraren skulle gå tillväga för att utforma 

undervisningen på bästa sätt. I dag är läroplanerna mer generella i sitt utförande och allt mer 

av de grundläggande frågorna om undervisningsstoff och arbetssätt, överlåts därmed till den 

enskilde läraren att professionellt bedöma. Dagens skolundervisning ska ha sin grund i en 

aktiv diskussion om olika aspekter på kunskap, lärande och bildning. Skolverket har på 

uppdrag av regeringen utarbetat ett antal bakgrundstexter, tänkta att fungera som ett 

diskussionsunderlag för lärare på de enskilda skolorna. Tanken är att skapa en gemensam 

plattform för synen på vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden, samt hur skolans 

                                                 
33 Ristiniemi, Jari, Högskolan i Gävle, etik och ledarskap, föreläsning 17/6 -03 
34 Biederman, Hans 1997: 5,6 
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arbete ska utformas. Diskussionen ska vara ett svar på en ständigt pågående process, där alla 

som arbetar i skolan ska vara delaktiga.35 

 

Allt fler uppfattar i dag värderings- och livsåskådningsfrågor som centrala för elevers 

personlighetsutveckling. Paradoxalt nog har dock utrymmet för skolans religionsundervisning 

stadigt minskat under 1900-talet. Något som kan tyckas märkligt då ett mångkulturellt 

samhälle kräver fördjupade kunskaper om olika kulturers värderingar.36 Ett faktum som kan 

ses som en del i sekulariseringens utveckling i Sverige. 

 

Anledningen till att religionsundervisningen fått ett allt mindre utrymme i skolan står, som vi 

ser det, inte att finna i läroplanen. Sina generella direktiv till trots, ges alltjämt ett tydligt 

utrymme för ämnet religion och livsåskådningsfrågor. Som exempel ger läroplanen uttryck 

för att undervisningens utformning ska vara icke-konfessionell, dock med en etisk fostran 

förvaltad av kristen tradition och västerländsk humanism. Vidare framgår även att skolan har 

till uppgift att ge eleverna överblick och sammanhang, samt att skapa ett övergripande 

perspektiv. Något som i hög grad ger relevans för religion som ett betydelsefullt ämne i 

skolan. Ytterligare ett exempel är synen på utbildning och fostran som ett kulturarv. Enligt 

läroplanen ska värden, traditioner, kunskaper och språk, föras vidare från en generation till 

nästa.37 Varje enskild lärare har således möjlighet att såväl i diskussion, som i undervisning 

lyfta fram, för denne angelägna ämnen. Enligt vår mening tycks det som att det minskade 

utrymmet för religion och livsfrågor i undervisningen, sammanfaller med ett minskat intresse 

och ett bristande engagemang bland lärarna. Som tidigare nämnts var det i samband med 

grundskolans läroplan –69 som termen livsfrågor infördes in i det pedagogiska språkbruket. 

Där sades att: 

 

Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn och ungdom. 

De berör bl.a. liv och död, ansvar och skuld, lidande och medmänsklighet, rädsla och 

trygghet, ensamhet och gemenskap.38 

 

Debatten om ämnet religionskunskap i skolan går vidare. De samverkande 

bakgrundsfaktorerna ligger även till grund för dagens diskussion. 1999 presenterade 

                                                 
35 Bildning och Kunskap, förtryck ur ”Skola för bildning”, Skolverket 1994:7 
36 Marklund, Bengt 1983:5 
37 LPO-94, Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 1994:5,7 
38 Hartman, Sven G 1994: 29  
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Skolverket ett betänkande till regeringen, med ett förslag till omorganisering inom 

gymnasieskolan. Bland annat lyftes frågan om religion ska förbli ett eget ämne, eller om det 

bör sammanföras med samhällskunskap och historia till en integrerad kärnämneskurs om 200 

poäng. Syftet med förslaget är att skapa ett mer samordnat, integrerat och elevanpassat arbete 

i skolorna. Det finns en stark och etablerad samhörighet mellan dessa ämnen, vilket gör att 

man vill utveckla undervisningen i ett övergripande perspektiv – för att skapa förståelse och 

för att se samband utifrån olika ämnesområden. Ett förfarande som för övrigt redan 

genomförts inom ämnet naturvetenskap. Genom att skapa breda kunskapsområden –sektorer, 

med specialiserade inriktningar – ingångar, ser man på skolverket hur kompetens utvecklas 

genom ett samspel mellan det specifika och det generella. Som i alla diskussioner finns även 

här många åsikter som går i sär, något vi dock inte har för avsikt att närmare belysa i detta 

arbete.39 

 

3 Elever och deras livsåskådningsfrågor 

3.1 Inledning 

Som tillvägagångssätt i vår undersökning har vi valt att bearbeta och analysera ett 40-tal 

texter nedskrivna av elever i årskurs 8. Texterna är skrivna utifrån en uppgift med 

överrubriken ”livspapper”. Efter en introduktion i ämnet religion, med betoning på livsfrågor, 

fick eleverna varsin skrivbok att ta med sig hem. Eleverna fick ett antal veckor till sitt 

förfogande att fritt skriva ned sina tankar och funderingar. Texterna kom att få ett högst 

varierat innehåll, där såväl stora som små frågor behandlas. Vi har medvetet valt denna metod 

då vi ser flera pedagogiska fördelar med detta. Eleverna har på så sätt givits tid till eftertanke 

och reflektion, vilket inte ges vid t.ex. intervjuer. Även i enkätundersökningar styrs eleven till 

viss del genom de ställda frågorna. Till det samlade materialet har vi ställt konkreta frågor. 

Utifrån de svar vi fått har vi vidare tematiserat. Huvudtema 1, tar upp elevernas värderingar, 

huvudtema 2 behandlar den världsbild som uppfattas, d.v.s. temat berör sådant som inte kan 

utforskas. I det 3:e huvudtemat belyser vi elevernas grundhållning till livet. Inom varje 

huvudtema presenteras olika delteman, i form av frågor. 

 

3.2 Definition av livsåskådningsbegreppet 

För att avgränsa studieområdet behövs en definition av det begrepp som utgör arbetets tema. 

Inom tros- och livsåskådningsvetenskapen brukar livsåskådningens samverkande 

                                                 
39 Skolverket, www.skolverket.se/publicerat/debatt/religion. 
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komponenter utgöras av bl.a. värderingar av vad som är viktigt i livet – centralt 

värderingssystem. Den andra är teorier om vad som är människans situation i världen – 

världsbild. Till livsåskådningen räknas också en tredje komponent, en s.k. grundhållning. Det 

kan vara optimism, pessimism, tillit eller misstro, hopp eller förtvivlan. Tillsammans utgör 

dessa tre viktiga livsåskådningsfragment. I Sverige har livsåskådningsbegreppet etablerats 

genom en definition av Anders Jeffner, som lyder: 

 

En livsåskådning är de teoretiska och värdemässiga antaganden som utgör eller har 

avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett 

centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning.40 

 

3.3 Huvudtema 1: Elevernas värderingar 

Tillhörande tema 1 – elevers värderingar, har vi närmat oss texterna genom att ställa följande 

frågor: 

 

Hur ser eleverna på värderingar såsom gott – ont, rätt – fel? 

En synpunkt som flera uttalar, är att livet består av både gott och ont. Viktigt är att ta vara på 

de positiva då livet är kort. Ett synsätt som framkommer är att, när livet känns härligt handlar 

det om de små sakerna. För övrigt formulerar eleverna sig på skiftande sätt, dock har vi 

noterat att många talar om eget ansvar. 

 

”Man har en inre känsla av vad som är rätt och fel” 

 

”Man väljer alltid när man står inför val” 

 

”Dagar då allt går snett – ett straff för att inte behandla sig själv och omvärlden väl?” 

 

Hur ser eleverna på kärlek, vänskap och relationer? 

Kärlek är ett tema som eleverna belyser. Gemensamt talar dessa om familjen och uttrycker 

behovet av en trygg och kärleksfull uppväxt. 

 

”Är jag lika betydelsefull för andra, som andra är för mig?” 

 

”Jag vill att meningen med livet ska ha med kärlek och vänskap att göra” 

                                                 
40 Kallenberg, Bråkenhielm, Larsson 1997: 16, 17 
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”Det är viktigt med familj och vänner. En trygg och kärleksfull uppväxt gör att man känner 

sig betydelsefull” 

 

”Det är viktigt att tänka på hur man uppträder mot andra” 

 

Några av eleverna tycks ha andra livserfarenheter, då de skriver om kärlek, vänskap och 

relationer på ett annat sätt. Någon uttrycker känslan av krav på att vara omtyckt, smal och söt. 

En annan uttrycker känslan av ensamhet: 

 

”Jag kan känna mig ganska ensam. Det är tur att jag har mina djur, till dom kan jag prata 

om allt. Något inom mig säger att jag saknar min pappa” 

 

Ett par talar om påverkan utifrån, om onda och goda relationer. 

 

”Är man med kompisar som förstör, blir man kanske själv en som förstör” 

 

”Människor bara förstör för varandra. Hade varit enklast att inte finnas till, då hade vi 

sluppit anstränga oss” 

 

”Människor bara förstör, man blir rädd” 

 

Ideella eller materiella värden? 

Det visar sig tydligt i texterna, att det framförallt är ideella värden som värderas högt. Detta 

styrker det som är talande för vår tid, att det materiella tas mer för givet.41 En del ser en 

koppling mellan materiellt välstånd och personlig lycka. 

 

”Min uppgift i livet, är att ha kul som t.ex. spela hockey och att tjäna pengar mm” 

 

”Det gäller att ta vara på vardagen för de är den som är livet … därför gäller det att ta vara 

på de roliga stunderna och glädjas åt dem, för livet är ju faktiskt nu, precis när jag sitter här 

och skriver och lyssnar på musik i bakgrunden. 

 

De värderingar som eleverna lyfter fram är såväl positiva som negativa. De talar om sådant 

som anses vara gott, d.v.s. värt att sträva efter. De talar även om sådant man finner ont och 

                                                 
41 Materialism: En livsåskådning som är inriktad på tillfredsställelse av fysiska behov. Idealism: En motsatt 

livsåskådning, att verkligheten mer är av andlig art. Ideell i sammanhanget är att individen strävar efter andra 
mål i livet än materialisterna, d.v.s. man vill förverkliga en idé. Prismans uppslagsbok 1999: 308, 468 
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negativt. Vidare har vi noterat hur man i stor utsträckning talar om individens eget ansvar, 

vilket vi tolkar som ett uttryck för att ungdomar i dag upplever känslan av frihet. I den privata 

sfären kan individen under eget ansvar själv välja och bestämma. Detta stärker enligt vår 

uppfattning teorin om att en värderingsförändring sker från trygghetsvärden till frihetsvärden. 

Ytterligare en viktig del som tydligt framträder i materialet är relationen till andra människor. 

Tankar om kärlek, trygghet, familj och gemenskap överensstämmer enligt vår tolkning med 

nutidens postmaterialistiska värderingar. I ett framtidsperspektiv finns en önskan om ett mer 

personligt och mänskligt samhälle. Eleverna uttrycker omedvetet sin självklara syn på det 

materiella. Ett exempel är då en elev skriver: ”När man åker bil så går bilen sönder hela tiden, 

då är det meningen att man inte ska åka i den bilen och istället hyra en annan bil.” Materialet 

visar på det faktum att eleverna vuxit upp i ett materiellt välfärdssamhälle. De flesta 

utelämnar dock behovet av det materiella, något vi tolkar som ett uttryck för att behovet är 

tillgodosett. 

 

3.4 Huvudtema 2: Elevernas världsbild 

Alla människor lever med en mängd föreställningar, vilka är beroende av vår tankemässiga 

förmåga, vår vilja att förstå och söka sammanhang i vår värld, såsom vi upplever den.42 En 

samverkande komponent inom tros- och livsåskådningsvetenskapen utgörs av teorier om vad 

som är människans situation i världen – världsbild. För att få inblick i elevernas 

föreställningsvärld, har vi studerat texterna. Vad eleverna tror eller antar om världen, livet, 

döden, gud och människorna. Världsbild, livsåskådning och människosyn är något som 

implicerar i varandra. En människas världsbild ger struktur åt tillvaron. Inom denna kategori 

har vi ställt följande frågor till materialet: 

 

Hur motiverar eleverna att tro eller inte tro på gud, samt vilken gudsbild beskrivs? 

Hälften av eleverna nämner gud i sina texter. Av dessa uttalas allt från tro till tvivel. 

Övervägande uttrycker dock mycket tydligt att de inte tror på någon gud. Trots detta uttrycker 

de en önskan om att tro. 

 

”samtidigt som jag inte tror på Gud riktigt så finns det ändå en känslor som säger att han 

ändå finns” 

 

                                                 
42 Kallenberg, Bråkenhielm, Larsson 1997: 22 
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”Gud finns nog hos några, några som tror. Men Gud finns nog inte i allas tankar. Men han 

finns i allas hjärtan” 

 

Ett flertal elever uttalar frågan om gud finns. Ett exempel på det är följande: 

 

”Vem är Gud? Gud, Gud, Gud, Finns Gud? Jag tror att Gud är en myt, fast det kan ju vara 

sant” 

 

”Finns GUD? Nej, för då skulle det inte finnas krig eller sjukdomar här i världen” 

 

”för om Gud skulle finnas så tror inte jag att det skulle finnas så mycket våld och orättvisa i 

världen. Men jag förstår absolut de som har funnit en trygghet i sin tro på Gud” 

 

”Själv tror jag inte på gud för om gud skulle finnas så skulle det inte finnas krig och dödliga 

sjukdomar” 

 

I sammanhanget framträder många olika tankar. Någon nämner ”Solen som Gud”, ett par 

elever skildrar Gud som en myt. 

 

”varför fick inte människan vingar … vem var det som bestämde det egentligen? Var det 

Gud, finns det någon gud? Jag tror på ödet … Så den här uppgiften var väl förutbestämd 

redan vid min födsel” 

 

Eleverna uttalar en tro på att det måste finnas någonting som styr världen och människorna, 

som exempelvis ödet. 

 

Hur ser eleverna på livet efter döden ? 

Många av eleverna, över hälften har berört temat döden. Ett flertal lever i en föreställning om 

ett nytt liv efter döden som ny människa. Somliga uttalar tron om att återuppstå som en 

blomma eller en växt. Andra tror att det bara blir svart. Vidare uttrycker några av eleverna en 

osäkerhet inför döden, d.v.s. de vet inte riktigt vad de tror. Tanken om att själen lever vidare 

finns även hos ett par. En del uttrycker tydligt sin tro om himmel och helvete, d.v.s. är man 

snäll i jordelivet väntar himmelriket. Är man dum hamnar man i helvetet. 

 

”Jag tror faktiskt att det finns ett liv efter döden och att man föds som en annan människa 

eller varelse. Det är bara kroppen som ruttnar och förmultnas, själen fortsätter att leva ett 

nytt liv fast i en annan skepnad och ett helt nytt sorts liv” 
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”själv tror jag nog att man föds om på nytt” 

 

”Vad händer när man dör? Jag tror att man får leva ett nytt liv som en annan varelse, t.ex. 

som en fågel” 

 

”När man dör, tror jag att själen vandrar vidare, men kanske i en annan kropp” 

 

”Jag tror att det bara blir svart när man dör” 

 

”När jag dör så tror jag att jag kommer att vakna upp som en annan människa fast jag 

kommer inte ihåg mitt gamla liv. Man kanske blir kung eller prins eller kanske en fattig 

afrikan, vem vet?” 

 

”Jag tror att man kommer på en ny plats och återförenas med vänner och nära och kära” 

 

Världen som guds skapelse? 

Ur flera texter framkommer det att elever funderar kring jordens skapelse. Många menar att 

”någon måste ha tänkt ut allt, då vår värld är så detaljerad och perfekt”. Flera elever ställer sig 

frågan – kan det kanske vara gud? På något sätt måste ju allt ha kommit till. Följande citat är 

ett exempel på då naturfenomen tillskrivs gudomliga egenskaper: 

 

”Solen har skapat allt liv på jorden och alla asteroider. Asteroiderna tror jag det några 

levande varelser på som har utvecklats till djur och senare så har djuren utvecklats till 

människor. Solen är min gud för att det är den som styr hur vi lever. Den har också hjälpt 

jorden att få igång allt liv här på jorden. T.ex. solen har hjälpt oss att få syre för att den får 

alla växter att leva” 

 

Människans plats i tillvaron – identitet och sammanhang? 

Att beskriva människans plats i tillvaron är långt ifrån enkelt. Vi kan dock se hur en del elever 

gör vissa antydningar att närma sig frågan. Det framkommer åsikter om att människan 

kontrollerar allt själv. Det framkommer åsikter om att livet till viss del bestäms av människan, 

medan en annan del styrs av något annat. En elev tror att det finns en härskare och 

skyddsängel i himlen som vakar över de döda. Så framkommer också tron om att ödet styr 

över oss människor. 

 

”Jag tror att ödet bestämmer hur livet blir. Alla människor har olika öden, men allt är nog 

inte förutbestämt” 
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”Jag tror att man tror sig veta vem man är men egentligen så har man ingen aning. Man vet 

sin identitet men vem är jag egentligen?” 

 

”Skolan känns för mig som ett stressmoment med mycket krav. Jag har förstått att det är 

något viktigt som man måste gå igenom för att få ett bra vuxenliv och för att kunna försörja 

sig själv. Jag har ganska höga mål om vad jag vill bli och uppnå” 

 

Meningen med livet? 

Då man närmar sig frågan om vad som är meningen med livet finns olika perspektiv. En del 

elever förknippar meningen med livet med det ”lilla i tillvaron”, medan andra uttrycker sig i 

universella termer. Vad det gäller det förstnämnda lyfter många fram det viktiga i att göra 

goda insatser för såväl andra som sig själv. ”Vi har alla en uppgift i livet”, skriver många. 

Några elever har svårt att se någon mening alls med tillvaron. 

 

”Livet. För mig är livet en uppgift. Jag tror man lever för att lära sig olika saker. Jag tror 

inte man får liv för att ödsla bort tiden med att supa och knarka. Jag tror att alla har en slags 

uppgift, t.ex. lärare blir lärare, poliser blir poliser. Jag tycker att man borde ta tag och inte 

slösa iväg livet, man vet ju inte hur länge man kommer att leva. Utan liv hade ju inte jag 

blivit just jag, jag hade inte funnits. Jag hade aldrig blivit fotbollsspelare, jag hade aldrig 

fått tagit det när mina syskon fötts, jag hade aldrig fått klappat mina katter” 

 

”Vad är meningen med just mitt liv? Livet kan kännas jobbigt … men ibland känns också 

livet härligt. Då handlar det ofta om små saker, som när jag kramar min kanin, eller en 

bukett vitsippor, eller någon säger att jag är bra. Jag tycker nog att jag har ett bra liv. 

 

”Jag vet inte vad meningen med livet är, men jag tror att meningen med mitt liv är att 

försöka vara den jag är” 

 

”Vad är meningen med livet? Det finns ju ingen som kan svara på det utan det är en sak 

som var och en får tänka ut själv … Meningen med livet kan ju vara olika från person till 

person. Kanske förstår man det precis innan man dör” 

 

”Jag tror att när man dör får man veta livets mening” 

 

”För mig finns det ingen ’mening med livet’ – det bara är, det bara blev en jord” 

 

”Omgivningen och samhället bestämmer ganska mycket över hur vi är och vad vi ska göra” 

 

”vilken väg jag än väljer, så är det ett rätt val för just mig.” 
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I vårt försök att beskriva det vi ser i materialet framstår ett identitetssökande i det omedvetna. 

Elevernas syn på den egna identiteten och känslan av att se sig själv i ett sammanhang, formas 

genom olika frågor och tankar. Identitetssökandet uttrycks i frågorna: vem är jag? Varför 

finns jag? Är jag lika betydelsefull för andra, som andra är för mig? Ett vanligt synsätt är hur 

eleverna gör en koppling mellan den egna identiteten och ”det man gör”. Många talar om att 

vi alla har en livsuppgift, och att vi därmed skapar vår identitet. Det är viktigt att ”bli något”. 

Vår tolkning är att det omedvetna identitetssökandet ofta kommer till uttryck genom 

bekräftelse på det man gör. Texterna visar att det till stor del handlar om det yttre – om 

världen såsom eleverna upplever den. Som motivering till mångas tvivel på guds existens, 

nämns alla de orättvisor och det våld som finns i världen. Detta ger enligt vår tolkning en bild 

av ”en god gud”. Eleverna berör såväl materialistiska värden, d.v.s. de talar om vikten av att 

bli något i samhället, som postmaterialistiska värden, då texterna också handlar om privata 

förhållanden. Sammantaget speglar texterna hela spänningsfältet mellan det samhälleliga 

kollektiva och det privata enskilda. 

 

3.5 Huvudtema 3: Elevernas grundhållning 

Många elever uttrycker att de inte riktigt förstår ”meningen med livet”, men att det måste 

finnas någon. En inställning som vi tolkar som meningsskapande då den inger en 

trygghetskänsla i livet och en hoppfull grundton. Uttryck för en mer negativ grundinställning 

är då en elev skriver att ”det vore enklast att inte finnas till. Då hade vi sluppit anstränga oss.” 

En annan elev ser som sin livsuppgift att göra sina föräldrar glada och nöjda. I en av texterna 

framträder känslan av att livet överskuggas av tanken på döden, då eleven tydligt kopplar an 

livsfrågor med döden. En motsatt inställning är viljan till att tala om livsfrågor. 

 

Jag tycker inte om att prata om livsfrågor. Då kommer man bara in på döden och den 

skrämmer mig … Annars trivs jag med att leva. Det är kanske därför jag är rädd för döden” 

 

”Jag älskar att prata om livsfrågor, för att få höra vad andra tänker. Ibland hör jag saker som 

låter bra, dom sparar jag i minnet och funderar lite extra på” 

 

”Jag har hört att samerna tror att livet är som en vävstol, trådarna som går så här är 

bestämda, men trådarna som går så här bestämmer man själv. Det tycker jag låter klokt” 

 

Som en tredje komponent i en livsåskådning räknas således en individs grundhållning. 

Grundhållningen handlar om hur det känns att leva, eller om man så vill människans 
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”livsstämning”. Som tidigare nämnts präglas texterna av det faktum att tryggheten blivit 

mindre, men friheten större. Många vet helt enkelt inte vad de ska tro, trots det, bär de på en 

önskan om att göra det. Ungdomarnas medvetenhet om att de själva till viss del har ansvar i 

att välja sin väg i livet, medan en del är förutbestämt märks också tydligt. Att välja det ena 

eller det andra kan skapa möjligheter, men också begränsningar gällande olika 

handlingsalternativ. Hur en individ upplever sin tillvaro beror till stor del på den personliga 

grundhållningen. Den verklighet man tolkar sitter i betraktarens öga. Sammantaget tolkar vi 

elevernas texter som att övervägande lever med en positiv grundinställning till livet, dock 

visar några texter på en motsatt bild av tillvaron. En optimistisk eller pessimistisk 

grundhållning innebär en avgörande skillnad till hur man uppfattar livet. 

 

3.6 Resultat 

De tre kategorierna tillsammans utgör viktiga livsåskådningsfragment. Då eleverna utifrån 

temat livsfrågor fått skriva helt fritt är det mycket intressant att undersöka vad det är eleverna 

belyser. Är det om livet här och nu – om världsliga ting, eller är det de ”eviga frågorna” som 

tas upp, d.v.s. frågor som berör den djupare dimensionen. Vi kan konstatera att det framförallt 

är de stora och eviga frågorna som de flesta eleverna intresserar sig för att skriva om. Endast 

några elever berör bara världsliga ting. De skriver konkret om livet här och nu. Många elever 

behandlar i sina texter såväl de stora frågorna som de av mer vardaglig karaktär. De flesta är 

positiva till livet. En elev uttrycker sin tacksamhet över sitt liv, skriver att ”jag känner mig 

lyckligt lottad som haft turen att hamna i ett fritt land med stora möjligheter”. En annan har 

kommit till insikt om att han lika gärna ”kunde blivit en trollslända och då lever man bara en 

dag … så jag har haft en jävla tur …” Här är det dock viktigt att tillägga att en människa kan 

ha optimistiska värderingar om livet, men ändå vara pessimistisk i sin egen grundhållning.43 

Som inledningsvis nämndes är det inte helt enkelt att kartlägga elevers tolkning av tillvaron. 

De texter vi studerat visar på många positiva tankar om livet. Många av eleverna har en stark 

känsla för rättvisa och om vad som är rätt eller fel. Man kan även uppfatta hur världen 

upplevs som orättvis och komplicerad, och att det därför är viktigt att ta vara på de små goda 

stunderna i livet. Somliga upplever maktlöshet inför det stora och vill därför ta vara på det 

lilla. Vi har noterat hur elever då de talar om det etiska, utgår från individperspektivet, vilket 

överensstämmer med den moderna människans livsåskådning. Postmaterialisternas 

värderingar karakteriseras till stor del av privata föreställningar och förhållanden. En del 

                                                 
43 Kallenberg, Bråkenhielm, Larsson 1996: 20 
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elever närmar sig temat från ett strukturellt plan, d.v.s. man menar att hur människan är och 

gör beror på omgivningen och samhället, medan andra betonar individens eget ansvar. Även 

på frågor om kärlek, vänskap och relationer framträder svar som står i motsats till varandra. 

En del uttrycker sig i positiva termer, andra uttrycker mer mörka tankar. Vår tolkning av 

undersökningen är att det materiella tas för givet. Denna slutsats bygger vi på det faktum att 

de allra flesta utelämnar det. Vi menar att även det som inte uttalas, berättar något. Inglehart 

t.ex. talar om hur en individs värderingar ”bestäms” av vilken behovsnivå som ännu inte är 

tillfredsställd.44 Då de materiella behoven tack vare välfärdsutvecklingen blivit tillgodosedda, 

är det andra värden som istället prioriteras.45 

 

Texterna ger uttryck för det svåra i att beskriva gud. Exempel visar hur liknelser används för 

att beskriva det gudomliga. Exempelvis talar en elev om ”solen som sin gud”. Någon annan 

talar om gud i mänsklig form, såsom att han ”är någon som ger trygghet i livet”. Ytterligare 

en elev skriver att ”Gud är väl en gubbe som svävar runt i himlen med vita kläder och skägg”. 

En del talar också om gud som en myt. Som framkommit finns flera gudsföreställningar, dock 

framstår en gud med goda egenskaper som hjälper och stöttar människor. Vi har noterat att 

det vanligast förekommande argumentet mot existensen av gud, är all den ondska och den 

orättvisa som finns i världen. 

 

Temat döden engagerar många, då över hälften av eleverna har berört ämnet, och skildrat det 

på det mest skiftande sätt. Föreställningarna om vad som ska hända är många, dock lever flera 

i tron om ett liv efter detta i någon form. Så finns det också elever som tror att ”det bara blir 

svart”. Att övervägande av eleverna berör temat döden tolkar vi som ett uttryck för att hantera 

sin egen existentiella ångest. För att sammanfatta det som framkommer ur texterna då 

eleverna talar om gud, kan vi se att trots olikheter finns ett gemensamt drag, nämligen att gud 

är obeskrivlig. Att eleverna bär på tankar om en skapare och en högre makt är uppenbart, vi 

tolkar det som att man har svårt att hänge sig till något som inte är rationellt och bevisbart. 

Inte mindre än hälften nämner gud i sina texter. Många säger sig inte leva i tron på någon gud, 

men tanken på gud som skapare finns dock starkt närvarande. Likt postmaterialisterna är 

engagemanget för kyrkan och kristendomen svagt46, däremot har vi i vår undersökning kunnat 

konstatera ett intresse för att ventilera livsfrågor. I vårt försök att urskilja människans plats i 

                                                 
44 Pettersson, Thorleif 1988: 29 
45 Pettersson, Thorleif 1988: 17 
46 Pettersson, Thorleif 1988: 74 
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tillvaron har vi noterat tre olika ståndpunkter. En del anser att människan utgör det centrala i 

universum, d.v.s. ytterst är det människan som påverkar och styr. Den andra ståndpunkten 

som uttrycks är att människan styr till viss del, den andra delen styrs av en högre makt. 

Slutligen finns de elever som tror på att ödet styr. Texterna visar på att den övergripande 

frågan om meningen med livet kan man närma sig på olika sätt. En del har redan ett 

formulerat svar, andra är mer tveksamma. En del tror sig få veta efter livets slut. Övervägande 

talar om det ”lilla i livet”, om ”här och nu”. Några kopplar meningen med livet till något 

större och trots att det för många är övermäktigt att göra det, visar texterna att det universella 

perspektivet finns med. 

 

Vår metod, som givit eleverna frihet att skriva utan styrning och fasta svarsalternativ, har lett 

fram till att de formulerat och ställt sina egna frågor. Vi har noterat att frågorna är många och 

övervägande är just frågor som inte är möjliga att utforska. Den livsfråga som är vanligast 

förekommande i texterna handlar om vad som händer efter döden, samt vad som är meningen 

med livet. En del elever förknippar den frågan med det ”lilla i tillvaron”, medan andra 

uttrycker sig i universella termer. Sammanfattningsvis har vi i elevernas texter kunnat urskilja 

ett gemensamt drag i deras livstolkningar, nämligen att eleverna ger uttryck för en sökande 

inställning, som tydliggörs i engagemanget för de existentiella frågorna 
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4. Diskussion 

Sett från individplan har livsfrågorna relevans i syftet att lära individen något om sig själv och 

om sin tillvaro. Genom de historiska kunskaper om religion och tro som livsfrågorna väcker, 

har man som människa möjlighet att placera in sig själv i en kontext där man blir till en del i 

en helhet, något som är viktigt för hela den personliga utvecklingen.47 De grundläggande 

frågorna ger inte några enkla svar eller färdiga koncept, men de sätter igång en process inom 

den enskilda individen, vilket också var syftet med vår undersökningsmetod i arbetet. Genom 

att fundera över olika frågor, kan individen själv komma fram till en personlig ståndpunkt och 

medvetenhet om människans villkor i livet.48 I och med att vi under lärarutbildningens gång 

under vår praktik själva planerat och genomfört undervisning inom ämnesområdet livsfrågor, 

har vi tillägnat oss egen erfarenhet av att en tankeprocess faktiskt sker. Introduktionen i ämnet 

religion med betoning på livsfrågor, mynnade snabbt ut i en dialog, som kom att utvecklas 

såväl i kollektivt uttalade reflektioner som i mer personliga tankar. Valet av 

undersökningsgrupp grundar sig således på att vi genomfört vår praktik med elever i 

grundskolans senare år. 

 

En uppsats generaliserbarhet, reliabilitet och validitet kan alltid diskuteras. Det gemensamma 

draget vi funnit om att livstolkningarna generellt ger uttryck för en sökande inställning, tolkar 

vi som åldersbetingat. Vi tror därmed att elevernas tänkesätt gäller relativt generellt för 

ungdomar i årskurs 8. Eleverna befinner sig i en ålder då man ur viss erfarenhet av livet börjar 

ställa allt fler egna frågor. De flesta har också uppnått en mognad i att själva kunna relatera 

frågorna till sitt eget liv. Enligt Ingleharts socialisationshypotes är det just under de formbara 

barn- och ungdomsåren som en människas värderingar etableras och som sedan sannolikt 

förblir intakta.49 En del har lätt för att sedan uttrycka detta i ord, andra föredrar att i enskildhet 

skriva ned sina tankar. Trots det gemensamma som texterna karakteriseras av är de högst 

personliga. Bakom varje text finns en egen person d.v.s. texterna är i hög grad relaterade till 

individen. Då uppsatsens övergripande frågeställning karakteriseras av att inte leda till några 

”fasta sanningar”, kan svaren heller inte mätas. Vi anser dock att vi uppnått uppsatsens syfte, 

d.v.s. vi har ur elevperspektiv belyst temat livsfrågor. Med uppsatsens övergripande 

frågeställning som utgångspunkt ger därmed resultaten från vår textanalys uppsatsen validitet 

- vi har gjort det vi avsåg att göra. Då livsfrågor som tema är omfattande valde vi i syfte att 

                                                 
47 Holte, Ragnar 1984: 179 
48 Holte, Ragnar 1984: 183 
49 Pettersson, Thorleif 1988: 19 
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begränsa arbetet att ställa ett antal frågor tillhörande olika teman: elevernas värderingar, 

elevernas världsbild samt elevernas grundhållning. 

 

I dag finns inget naturligt forum för samtal om livets stora frågor. Livsfrågorna som tidigare 

hade sin självklara plats i kyrkan, ”flyter” i dag fritt omkring i samhället. Skolan har därmed 

en betydelsefull uppgift att i religionsundervisningen ge utrymme för elevernas tankar om 

livet.50 Som lärare har man klara syften med utformningen av undervisningssituationen. Som 

lärare har man därmed också ett stort ansvar att inte beröva eleverna möjligheten att samtala 

om livets mer allvarliga frågor. Samtidigt är det viktigt att med varsamhet introducera 

eleverna i ämnet. 

 

I antologin Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan av Almén m.fl. belyser 

Ragnar Furenhed det svåra i att undervisa om livsfrågor. En svårighet är att det för många är 

svårt att tala i kollektiv undervisning om personliga frågor. Ytterligare ett faktum man inte 

kan bortse ifrån är att samtliga elever befinner sig på olika mognadsnivåer, vilket försvårar att 

få till stånd ett samtal som engagerar alla. Furenhed betonar vikten av professionellt 

lärarkunnande. Att undervisa om livsfrågor kräver både stor livserfarenhet och pedagogisk 

erfarenhet, kombinerad med kunnighet och känslighet. Konkret ger Furenhed förslag till 

möjligheter då man som lärare står inför olika perspektivval och stoff. En utgångspunkt kan 

vara att låta religionernas centrum utgöra undervisningens stoff. En annan möjlighet är att 

läraren väljer stoff, d.v.s. man väljer det man själv tycker är värdefullt för eleverna att känna 

till. Ytterligare en möjlighet är att låta elevernas egna livsfrågor bestämma perspektivvalet, 

eller så låter man läroboken styra såväl perspektiv- som stoffurvalet.51 Samtliga perspektivval 

har både sina fördelar och nackdelar. Ytterst är det dock alltid eleverna som får möta 

innehållet och de metoder som läraren valt. 

 

Bakom lärarens syfte finns alltid ambitioner att påverka eleverna i olika avseenden. Det kan 

gälla allt från kunskaper, färdigheter till attityder. Det sistnämnda är av mer allmän karaktär; 

att göra eleverna medvetna om något – att skapa förståelse för olika trosinriktningar. Kunskap 

om världen ur religiöst och kulturellt perspektiv är lika med utveckling. Marklund belyser 

kritiken mot att skolans undervisning i religion, i hög grad sysslar med religionens yttersida, 

                                                 
50 Wikström, Owe 1993: 101 
51 Furenhed, Ragnar ”Att undervisa i religionskunskap” ur Almén, Furenhed, Hartman (red) 1994: 72, 73 
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såsom moralfrågor etc., och att grundläggande religiösa begrepp och trosfrågor helt 

utelämnas. Existentiella kristna problem behandlas i många fall inte alls.52 

 

Då livsfrågorna inte är isolerade från samhället kan man i undervisningen knyta an ämnet till 

dagsaktuella samhällsfrågor. På så sätt kan man i undervisningen lyfta såväl ”religiösa” frågor 

som frågor av mer profan karaktär. Förutom att i skolan skapa den viktiga dialogen kan temat 

livsfrågor studerats på flera olika sätt. Genom filmer, som är ett viktigt tidsdokument, genom 

studiebesök, skönlitteratur, berättelser, poesi och föreläsningar etc., kommer olika 

livsåskådningar till uttryck.53 Det historiska perspektivet är viktigt att inte utelämna då 

kunskaper om såväl andra traditioner som den kristna traditionen är viktiga för att elever ska 

kunna orientera sig i dagens samhälle. Med anknytning till människors behov av symboler, 

menar vi att lärare bör ge elever ett visst mått av ”symbolkunskap” i syfte att nå en djupare 

förståelse för olika miljöer och kulturer. Detta är enligt vår mening högst värdefullt. Lärare 

bör inte stanna vid ”den yttre formen”, utan ägna tid åt symbolikens inre dimensioner. Med 

ökad kunskap ur det enorma symbolstoff som går att finna inom religionens värld, folkliga 

kulturmiljöer, inom mytologins värld etc., vidgar vi vårt vetande om vad som enar eller skiljer 

de olika sätten att tänka. 

 

Vi har lyft fram vikten av att läraren introducerar eleverna i den traditionella symbolvärld som 

finns, då den är själva nyckeln till en förståelse av den religiösa och andliga världen. Vi har 

också lyft fram hur nya riter och symboler uppstår bland unga, bl.a. inom musiken och inom 

sportens värld. Vår tanke är att det är minst lika viktigt att vi vuxna i skolan tar till oss 

ungdomarnas nya symbolspråk. Detta menar vi kan bidra till att minska klyftan generationer 

emellan. 

 

För att knyta an till styrdokumenten som trots sina generella direktiv, ger lärare ett tydligt 

utrymme för att själva utforma undervisningen med dess innehåll kan man fråga sig varför 

religion och livsåskådningsfrågor fått en mer återhållsam ställning. Det kan ha sin förklaring i 

att lärarna själva inte har det rätta engagemanget för att lyfta fram dessa ämnen i 

undervisningen. Gällande det nya förslaget om att sammanföra religionskunskap med andra 

ämnen till en integrerad kärnämneskurs inom gymnasieskolan ser vi lärarengagemanget som 

en viktig förutsättning för att uppnå ett bra resultat. Vi ser annars en risk i att ämnet får ett 

                                                 
52 Marklund, Bengt 1983: 18 
53 Furenhed, Ragnar ”Att undervisa i religionskunskap” ur Almén, Furenhed, Hartman (red.) 1994:76 
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mindre utrymme än de övriga ämnena. Samtliga perspektivval och stoff har som sagt sina 

fördelar och nackdelar, dock behöver inte någon möjlighet utesluta någon annan, utan vi anser 

att de olika undervisningsperspektiven bör kunna alterneras. Vi tror dock att en 

religionsundervisning som tar sin utgångspunkt i elevernas egna funderingar har stora 

pedagogiska förtjänster, i och med att undervisningen då både blir konkret och angelägen. 

Som Furenhed också nämner anser vi att om man som lärare ger elever tillfälle att bearbeta 

sina funderingar och frågor så väcks också ett intresse för andra religioner och 

livsåskådningar.54 

 

Då man ställer undersökningens resultat i relation till samhällsplan har den sekulariserade 

människan riktat sin tro från religionen, till vetenskap, förnuft och materialism. Trots det, bär 

människor alltjämt på ett sökande efter den transcendenta dimensionen, och trots vår bild av 

en sekulariserad värld, tror dock en stor majoritet av människor på någon gud. Att bönen lever 

starkt visar t.ex. en undersökning från 1998, där 60% uppgav att de ber ibland. Intresset för 

livsfrågor har också ökat markant under senare tid,55 ett intresse som också tydligt visar sig i 

vår undersökning. Vi menar att bilden av samhällets sekularisering bör modifieras. I förordet 

till boken Tro och värderingar i 90-talets Sverige, skriver även författarna om den iakttagelse 

från samtal med unga människor från olika delar av världen som berättar om att många 

ungdomar idag känner sig besvikna över att vuxna inte vill eller förmår tala om existentiella 

och andliga frågor - om tro och religion. De angelägnaste frågorna förblir outtalade, och 

många ungdomar idag upplever en påtaglig ensamhetskänsla.56 Med demokratin som grund är 

det i dag ytterst ”gemensamma värden” som betonas. En intressant fråga väl värd att diskutera 

är om det verkligen finns gemensamma värden som är lika för precis alla människor i vårt 

land. Det kanske är så att vad som utgör den ”gemensamma värdegrunden” ter sig olika för 

människor såväl geografiskt som mellan olika grupper av människor. Vi kanske i högre grad 

borde erkänna våra olikheter. 

 

Människans liv är infogat i två olika upplevelsevärldar. Dels befinner sig människan i en yttre 

social och kulturell ram i tillvaron, dels upplever hon känslan av en inre, svårgripbar 

dimension. Tidigare var de yttre symboler som väcker känslan av den inre dimensionen 

tydliga. De fanns att tillgå inom religionen och det kristna kyrkorummet. I dag är de yttre 

                                                 
54 Furenhed, Ragnar ”Att undervisa i religionskunskap” ur Almén, Furenhed, Hartman (red) 1994:73 
55 Jeffner, Anders ur Grenholm, Cristina 1994: 16  
56 Kallenberg, Bråkenhielm, Larsson 1997: 7 

 31



medlen genom vilka de inre upplevelsevärldarna upprätthålls inte lika lätta att känna igen. De 

stämningar som kan upplevas under en andaktsstund kan dock även infinna sig utanför 

religiösa sammanhang. Många människor säger sig t.ex. få styrka och ro genom en tyst 

naturupplevelse, gemenskap med familjen eller en musikalisk upplevelse. Detta utan att tolka 

dem i kristna eller religiösa termer.57 På samma sätt som det finns behov av att närma sig den 

andliga dimensionen, tycks det finnas ett behov av att skapa nya symboler och riter för detta. 

Exempelvis inom pop- och videoindustrin kommer detta till uttryck i den mytologisering och 

helgonförklaring som förekommer i idolhysterin. Även inom sportens värld förekommer en 

helgonförklaring av hjältar och vallfärder till heliga arenor m.m.58 

 

Dagens uppskruvade samhällstempo och stora massmediala utbud gör det svårt för individen 

att sålla ut och ta emot information. I en sådan verklighet måste kyrkan anpassa sig och 

profilera sig för att kunna nå ut med sitt budskap. De nischer man funnit som är gemensamma 

för ett så stort antal människor som möjligt, utgörs av termer som livsfrågor, mening och 

etik.59 Genom dessa söker kyrkan finna ett språk och en beröringspunkt med individen. 

Kyrkan är därmed inte isolerad från det övriga samhället, vilket bl.a. visar sig när människor 

hamnar i krissituationer. Då människor drabbas av sorg, finns kyrkan som ett alternativ till 

tröst och vägledning. Vid stora olyckskatastrofer upprättas i dag krisgrupper, där kyrkan med 

dess representanter ingår som en naturlig del. 

 

Människans frågor har i alla tider funnits närvarande i olika kulturer. Även om svaren 

kritiserats och förkastats av yngre generationer i den värderingsklyfta som tidigare berörts, 

har frågorna alltjämt funnits kvar. I tider då frågorna trängts bort från det öppna samtalet 

fortsätter de att leva under ytan. Då vi ser på resultaten i ett framtidsperspektiv är vår tolkning 

positiv. Detta då undersökningen visar att de flesta talar i värden såsom rättvisa, kärlek, vikten 

av att ta vara på ”det lilla” i tillvaron, tolerans mot andra människor, känslan av vad som är 

rätt och fel osv. Vi har noterat den medvetenhet som finns hos många elever om att de själva 

har eget ansvar i att välja väg i livet. Vi påverkas till stor del av vår omgivning men det är 

även så att vi själva är med och påverkar. I varje situation vi gör ett val, är vi med och 

”skapar” ett värde. I och med att vi är med och påverkar vår kultur varje gång vi agerar, är den 

kulturella dimensionen närvarande. Vad och vilka värden vill jag vara med och skapa? På 

                                                 
57 Wikström, Owe 1993: 18 
58 Wikström, Owe 1993: 38 
59 Wikström, Owe 1993: 95 
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samma sätt som vi alla har våra egna perspektiv på tillvaron, är vi också alla värdebärare, 

vilket i sin tur betyder att vi alla har ett eget ansvar.60 Hela den sekulariserade 

samhällsutvecklingen är ett svar på människans ständiga ifrågasättande. Svaren på frågor om 

människans livsvillkor och om vilka värden man vill förverkliga, ligger således till grund för 

vilken riktning utvecklingen tar.61 Därmed ter sig Ingleharts teori om att 

samhällsutvecklingen leder till förändrade värderingar, som vidare leder till att samhället 

förändras, ganska naturlig. 

ning återges en text skriven av Sven G Hartman, vilken 

vi anser är talande i sammanhanget. 

n barnets ”inre” världsbild och omvärlden, ett möte som bearbetas i barnets 

nkevärld.62 

 

                                                

 

5. Avslutning 

I detta arbete har vi medvetet valt att låta elevernas egna livsfrågor komma till uttryck. Vårt 

perspektivval går således i linje med en av flera nämnda möjligheter av Furenhed, d.v.s. att 

låta elevernas egna livsfrågor utgöra ett undersökningsperspektiv. Vår uppfattning är, som 

framkommit i arbetet, att kunskap om elevers tankar är värdefull kunskap för att man som en 

god lärare ska kunna bemöta eleverna. Ytterst är det elevernas tankar och frågor som bör 

lyftas fram. Vår avsikt med arbetet har varit att synliggöra elevers tänkande inom ämnet 

religion. Med ökad kunskap ur elevers perspektiv är vår förhoppning att vi kan föra tillbaka 

det till det praktiska lärararbetet. Detta bidrar till att vi utvecklar vår kompetens som lärare 

inom vårt ämnesområde. Som avslut

 

Människan reflekterar. Hon strävar efter att vidga sin horisont och öka sin kontaktyta med 

omvärlden redan innan hon kan tala. Se på spädbarnets möda att lyfta sitt tunga huvud för 

att få syn på världen. Denna strävan fortsätter sedan med språkets hjälp, när man med ord 

och begrepp försöker begripa och få grepp om tillvaron. Det vi bevittnar är ett möte mellan 

världar, mella

ta

 
60 Ristiniemi, Jari, högskolan i Gävle, etik och ledarskap, föreläsning 13/8 -03 
61 Holte, Ragnar 1984: 16, 17 
62 Hartman, Sven G Barns tankar om livet 1994: 15 
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Abstract


Att leva är att befinna sig i olika världar. Samtidigt som vi lever med vår inre världsbild, är vi också en del av en hel omvärld. ”Möte mellan världar”, är ett arbete som berör dessa båda dimensioner. Då vår postmoderna tid bl.a. kännetecknas av att vi ställer oss frågor om framtiden, utgör temat livsfrågor i dag ett aktuellt ämne. För att möta framtiden är dock kunskap om vårt eget ursprung nödvändigt, då det förflutna alltid finns närvarande, liksom nuet och framtiden. Då livsfrågor inte är något avskilt från samhället i övrigt, har vi valt att studera temat religion/livsfrågor från två olika plan. Förutom individperspektivet har vi närmat oss temat religion/livsfrågor från ett samhällsplan, där bl. a. en översikt ges över hur religionens roll för människor förändrats över tid. Trots att många av de frågor vi människor ställer, inte är möjliga att vetenskapligt utforska, bidrar de till kunskap och vägledning i livet. Som blivande lärare har syftet med undersökningen varit att synliggöra elevers livsåskådning. Arbetets empiriska undersökning består av en samling individuellt skrivna texter av ungdomar i årskurs 8. Texterna ger oss inblick i vad eleverna tror eller antar om såväl världen, livet, döden, gud och människor. Sammanfattningsvis visar texterna på det intresse och behov som de facto finns att få uttrycka sig kring både ”de stora frågorna” som de av mer vardaglig karaktär.
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1. Inledning

1.1 Introduktion


I alla tider har människan sökt svar på en mängd frågor. Vissa frågor är svårare att få svar på än andra, och dessa är ofta kopplade till våra liv. I vårt postindustriella samhälle har allt större tolkningsutrymme lämnats till individen, vilket i sin tur lämnat plats för flera synsätt, d.v.s. alla människor har i dag frihet att tolka sitt eget liv. Religion har med en människas livstolkning att göra. Religion handlar om mening och sammanhang i tillvaron. Att ställa frågor bidrar till att vi lär oss mer om oss själva. Vi utvecklas genom att lära oss mer om hur det ser ut i världen ur religiöst och kulturellt perspektiv. I västerlandet har den andliga dimensionen till viss del fått stå tillbaka för det materiella. Alla söker vi en identitet, inte minst unga människor. Att ställa frågor är ett sätt för individen att se sig själv som en del i ett sammanhang, och i och med det ”skapas också en framtid”. Uppsatsens tema är således ”elever och deras livsåskådningsfrågor”. Arbetet är ett religionsdidaktiskt examensarbete, där vi haft för avsikt att ur ett elevperspektiv få ökad kunskap om tankar kring religion och livsåskådningsfrågor. Arbetet behandlar alltså de tankar som elever har med sig in i undervisningssituationen. Utifrån elevernas perspektiv handlar det till stor del om deras värderingar, attityder, behov och intressen. Då det finns många faktorer som i relation med varandra påverkar undervisningen har vi valt att närma oss arbetets tema från två olika plan. Förutom elevperspektivet/individnivå har vi dessutom studerat temat på samhällsplan. Detta sammantaget bidrar till ökad kunskap ur ett helhetsperspektiv.


1.2 Frågeställning


Vår frågeställning lyder följande:

· vilka livsfrågor kommer till uttryck hos elever i dag?


· elevers totala livsåskådning?


Som lärare ser vi det inte som tillräckligt med styrdokumentens formuleringar och mål, samt lärares syfte och intentioner. Vi menar att kunskap om elevers tankar är minst lika viktig för att man som en god lärare ska kunna bemöta eleverna. Medvetna om svårigheten med att kartlägga elevers helhetstolkning av tillvaron, inser vi dock det värdefulla i att få inblick i några av de tankar och bilder som eleverna har. Vi har valt att avgränsa frågeställningen genom att studera hur livsfrågor kommer till uttryck i nedskrivna texter utifrån en uppgift kallad ”livspapper”.

1.3 Metod


Det källmaterial vi utgått från har givit eleverna frihet att uttrycka sina egna tankar, vilket har syftat till att starta en utvecklingsprocess. Detta ger då eleverna redskap för att reflektera över, utveckla och fördjupa sina kunskaper kring livsfrågor. Närläsning är vårt tillvägagångssätt för att få svar på arbetets frågor. Istället för att ställa konkreta frågor, har vi valt att bearbeta och analysera ett 40-tal texter, nedskrivna av elever i årskurs 8. Genom texterna har vi tagit del av elevernas tankar och funderingar kring såväl små frågor av mer vardaglig karaktär såväl som ”de stora frågorna”. Texterna är skrivna utifrån en uppgift med överrubriken ”Livspapper”, då vi tror att ett bra sätt att försöka bringa reda i olika delar av sin livsåskådning är att skriva själv. Vårt tillvägagångssätt i att studera arbetets tema på olika plan, har syftat till att få ett mer allsidigt och givande resultat, d.v.s. vi har ställt undersökningens resultat i relation till de grundläggande värderingarna i samhället. En grundläggande definition av fenomenografisk metod är att man vill komma åt människors uppfattning om något. Fenomenografin har främst kommit att gälla inom pedagogiken och har i Sverige kommit att bli en av flera viktiga inriktningar under slutet av 1980–talet och i början av 1990–talet.
 Fenomenografin som forskningsmetod omfattas av flera olika huvudgrenar varav en utgörs av didaktiskt orienterade studier. Som blivande lärare har vi ett intresse av att söka kunskap om den egna praktiken. Fenomenografiskt orienterade studier genomförs för att beskriva hur elever och studenter inom såväl grundskolan, gymnasieskolan som högskolan, uppfattar centrala begrepp inom en rad olika ämnesområden. En ståndpunkt inom denna forskning är, att det är först när den lärandes tänkande blir synligt som läraren kan utveckla en förståelse för hur den lärande behandlar ett visst undervisningsinnehåll. I sammanhanget syftar vårt arbete till att söka förstå de sociala fenomen utifrån elevernas perspektiv - hur de beskriver världen sådan den upplevs. Avsikten har varit att synliggöra elevers tänkande inom ämnet religion. Vi har inspirerats av fenomenografin som metod, men har dock inte genomfört undersökningen fullt ut på detta sätt, utan stannat vid att redovisa olika teman vi funnit i materialet.

1.4 Forskningsläge


Anders Jeffner - teolog i Uppsala, har sammanställt en definition av livsåskådningsbegreppet som ofta utgör utgångspunkten i forskning gällande livsåskådningsfrågor. Detta då innebörden av definitionen både är allmän och bred. Med hans utgångspunkter avser inte en livsåskådning någon specifik lära, det handlar mer om människors värderingar, livsstämning och världsbild.

Åtskilliga forskningsprojekt har genomförts för att klarlägga barns och ungdomars frågor inför tillvaron. Detta framkommer bl. a. i en inventering av forskning och utvecklingsarbete kring livsfrågor redan i början av 1980 – talet, vid Lunds universitet, lärarhögskolan i Malmö. Rapporten utarbetades i samverkan mellan teologiska institutionen i Lund och institutionen i ämnesmetodik och ämnesdidaktik vid lärarhögskolan. Även i denna rapport ges livsfrågeområdet en mycket vid bestämning: ”en livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet”
 Ulf Sjödin docent i religionsbeteendevetenskap vid Åbo Akademi har i en doktorsavhandling från 1987, velat synliggöra ”dolda” livsåskådningar i samhället. Sjödin betonar vikten av att inom religionsvetenskapen föra forskningen vidare inom ämnesområdet framåt. Han lyfter även fram livsåskådningsmiljön som en viktig aspekt för att se skillnader mellan olika undersökningsgrupper, något han dock ser som en brist i sin egen undersökning.
 Detta är en tanke vi finner intressant för framtida forskning. Ulf Sjödin har i en senare undersökning från 2001, även genomfört en studie i den beprövade erfarenhetens ställning bland svenska ungdomar. Syftet med undersökningen har varit att undersöka förekomsten av ”paravetenskapliga” synsätt i svenskars livstolkningar, d.v.s. han synliggör ungdomars uppfattningar kring religion och vetenskap. Han menar att ungdomars strävan i riktning mot det transcendenta är ett uttryck, en protest mot tillvarons meningslöshet. För att tillvaron ska uppfattas som meningsfull ”måste” det finnas ”någon form” av högre makt och liv efter döden.
 I Sverige har en väsentlig del av livsåskådningsforskningen bedrivits inom teologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Forskningen har skett i samarbete med bl.a. Institutet för framtidsstudier i Stockholm och teologiska institutionen vid Lunds universitet.
 Carl Reinhold Bråkenhielm har tillsammans med andra forskare bl. a. genomfört två separata undersökningar vid Uppsala universitet, år 1986 och år 1998. Syftet med studien från 1986 var att beskriva livsåskådningsläget i Sverige. Undersökningen gjordes utifrån både enkätfrågor med fasta svar, samt öppna frågor där undersökningspersonerna själva fick formulera sina svar. Undersökningen från 1998 utfördes på liknande sätt dock med ett kompletterande material i form av nya frågor att besvara med egna ord. Resultaten från de båda undersökningarna har gett möjlighet att jämföra livsåskådningsläget för att eventuellt kunna se en förändring mellan de aktuella åren. Vad man kunnat konstatera var dock att några större förändringar inte ägt rum under denna tidsperiod. Bråkenhielm hävdar att en livsåskådning inte behöver innefatta en tro på en högre, helig, personlig makt utan kan även vara av ett profant, icke – religiöst slag. Detta visar sig tydligt i undersökningen då endast en minoritet av befolkningen bekänner sig till en kristen tro, samtidigt som många ändå bär på en vag, obestämd gudstro och har ”dörren på glänt till det transcendenta.”
 Trots att man ur jämförelser mellan dessa två undersökningar från 1986 och 1998 gällande livsåskådningsläget inte kunnat konstatera några förändringar, finns det tendenser som talar för att människors värderingar och världsbild förändras. Ronald Inglehart som är forskare inom området menar att den förändring som de facto sker, är en mycket långsam, odramatisk och successiv förändringsprocess. Ingleharts kända tes om ”den pågående tysta revolutionen” är en teori som beskriver hur förändringar på samhällsnivå också leder till förändringar på individnivå. Värderingsförändringar hos många individer leder i sin tur till att samhället förändras. Inglehart talar således om ett ömsesidigt beroende - en ömsesidig utveckling mellan samhälle och individ.
 Den ”tysta revolutionen” är något som främst pågår bland yngre människor. En värderingsförskjutning sker från det materiella/det trygga, till postmateriella värderingar såsom valfrihet, livstillfredsställelse och självförverkligande. Inglehart talar om sakteliga förändringar hos framförallt den yngre generationen, både vad det gäller deras värderingssystem som deras politiska kompetens.
 Ytterst är det under barn- och ungdomstiden som värderingarna grundläggs.
 Thorleif Pettersson, professor i religionssociologi, verksam vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet, har i en forskningsstudie ställt Ingleharts teori i jämförelse med en omfattande europeisk studie av värderingar. Ur ett internationellt och framtidsperspektiv talar Pettersson om att svenska medborgares värderingar och livsåskådningar tenderar till att bli en alltmer integrerad del av det övriga Europa. Med det menar han att det subjektivt svenska - känslan av att vi representerar något man kan vara stolt över kommer att få mindre omfattning, en mer kosmopolitisk inställning kommer att få större.
 Han tror också att den ekologiska medvetenheten kommer att öka, främlingskapet kommer att minska, det kristna engagemanget kommet att fortsätta minska till skillnad mot intresset för de existentiella frågorna. Goda relationer i den ”lilla tillvaron”, är dock något som kommer att utgöra en viktig del även i framtidens värderingar och livsåskådningar, enligt Pettersson.


2. Bakgrund

2.1 Samhälle – religion


Historiskt sett har religion och tro haft en stor roll i människors liv. I de tidigaste kulturerna dyrkades exempelvis naturen eller den livgivande kvinnan. Under antiken var samhället präglat av alla de mytologiska gudar som tillbads och ärades med offer och skådespel. Dock var härskaren den som hade en övergripande ställning och som dyrkades av människorna. I samhället var en dualistisk struktur rådande, där den andliga dimensionen stod över den materiella. Människor var indelade i en hierarkisk ordning, exempelvis som härskare, filosof eller slav, alla utan möjlighet att kunna byta position. Var och en hade sin förutbestämda plats i livet. Moira – ödet, styrde över individen, och denna hade till uppgift att finna sig tillrätta och göra det bästa av sin situation. Att drabbas av hybris – högmod, var att begå ett felsteg, d.v.s. att överträda det gudarna bestämt. Detta ledde till nemesis – den hämnd som då väntade.
 Att söka livets mening var att gå från den materiella dimensionen till den andliga dimensionen. Detta kunde göras genom att gå den inre vägen, d.v.s. genom askes. Människan var en del av kosmos, människan hade en ontologisk förankring.
 Under det romerska imperiets dagar kom så småningom olika nya religionsstiftare att uppträda, som förkunnade nya trosinriktningar. En av dessa var den monoteistiska kristendomen, med grund i den judiska traditionen, där anhängarna tillbad den treenige guden. Kristendomen växte sig allt starkare och kom att framstå som en konkurrent till den romerska staten. Kejsar Konstantin den store valde som en medveten, politisk handling, för att hålla ihop det romerska riket, att förena kyrkan med den romerska kejsarstaten.


Så småningom kom den kristna missionen att sprida ut sig både i östlig och västlig riktning. Mot slutet av 500-talet förde den romerska munken och tänkaren Augustinus, religionen över till England. I den medeltida, feodala samhällsorganisationen fick kristendomen fäste och kom att bilda grund för en strikt samhälls- och klassindelning. Kristendomens budskap om plikt och frälsning genomsyrade hela det feodala samhällsklimatet. Kungen stod under guds nåde och människan hade en plikt att lyda överheten. För den som hade tro och som gjorde vad som var rätt, fanns ett hopp om en ljus framtid. De livegna bönderna hade ingen rätt till ett eget liv och de hade heller ingen möjlighet att kunna förändra sin situation. Människan levde i en svår tillvaro i jordelivet, men genom ett rättfärdigt leverne investerade man i sin själs frälsning för ett gott liv efter döden. I den geocentriska världsbilden såg människan jorden och sig själv som universums mitt, kring vilken allt kretsade.

Under 1500-talet kom reformationen att förändra förhållandet mellan kyrka och stat i Sverige. Resultatet blev att kyrkan kom att bli ställd under kungen som en lojal statskyrka. Kyrkan fick istället ett starkt inflytande över samhället och den enskilde individen i ett fostrande syfte.
 Det moderna tänkandet och den nya vetenskapen utvecklade ett nytt sätt att se på världen. Rousseaus filosofiska tankar under 1700-talet som grundar sig i synen på hur människan är utrustad med ett förnuft, kom att få betydelse för kyrkans allt mer försvagade ställning i samhället. Den heliocentriska världsbilden, där jorden placerades in i ett solsystem som en himlakropp bland många andra, etablerades och människan övertog guds plats som skapelsens herre. Religionen blev den troendes och inte längre statens angelägenhet.
 I samband med industrins utveckling uppstod nya samhällsklasser som gav näring åt individens strävan efter egenvärde och rättigheter. 1900-talets snabba tekniska utveckling har skapat ett samhällsklimat där de materiella värdena kommit att bli centrala. Vi lever alltjämt i den kristna traditionen då vi fortfarande exempelvis döper våra barn, gifter oss och anordnar begravningar i kyrkans namn, dock utan att ha en övertygad kristen tro. Den sekularisering som inträdde under 1700-talet har fortsatt och fått till följd att samarbetet mellan kyrka och stat år 2000, helt kom att upphöra. Idag lever vi i en postmodern brytningstid där sekularisering och globalisering skapat en mångkulturell samhällsbild. Trots att religionen fått en allt mindre plats i våra liv är kyrkans roll på många sätt ett aktuellt ämne för diskussion. Exempelvis är de religionsmotsättningar och den främlingsfientlighet som uppstår då olika religioner och kulturer möts, samt den stora våg av nyreligiositet som breder ut sig orsak till detta. I en snabbt skiftande verklighet tvingas individen själv skapa sin egen sanning.
 Frågor som många människor ställer sig idag är: Vart är vi på väg? Vad händer med oss människor? Religionen är inte något för sig, utan en aspekt bland flera på tillvaron i dess helhet. Då religion har med en människas livstolkning att göra och att vi alla någon gång funderar på tillvarons osynliga sidor kan religion, enligt vår mening tolkas som något allmänmänskligt.


2.2 Skola - samhällsideologi


Människans värderingar hör nära samman med samhällsutvecklingen och i och med att världen förändras utvecklas också värdegrunden. Tidigare var det främst kristendomen som utgjorde ”kittet” i det som skulle hålla samman och utgöra fundamentet för ideal och värden i samhället och skola. Idag är det demokrati- och värdegrundsfrågor som utgör dess ideologiska motsvarighet. Alla de värden som idag lyfts fram har sin grund i den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.
 Ur ett jämförande perspektiv med andra kulturer som inte vilar på samma värdegrund framträder såväl likheter som olikheter. Därmed inte sagt att våra värderingar och livsideal är de ”rätta”. Religion som mångtydigt begrepp ger människor en livstolkning som bygger på både förnuft och känsla. Alla religioner innehåller också riter som också vilar på en kombination av känsla och vilja. För det tredje tillhandahåller religion vissa livsregler eller livsideal.


I dag är det demokrati-begreppet som utgör det övergripande värdet likt en överideologi. Exempel på grundläggande demokratiska värden är:


· aktning och respekt för varje människas egenvärde


· människolivets okränkbarhet


· individens frihet och integritet


· jämställdhet mellan kvinnor och män


· solidaritet med svaga och utsatta


Dessa värden brukar betecknas som obestridliga, d.v.s. de är icke förhandlingsbara.


Ungdomars sätt att tänka, tycka och tro beror till stor del på det samhälle och den omgivning de växer upp i. Det är heller inte ovanligt att uppfattningar går isär generationer emellan i en slags värderingsklyfta. I s.k. ungdomskulturer skapas alltid ett gemensamt sätt att tänka och vara, och i alla tider har ungdomar fångat upp, prövat och omskapat olika stilar. Ser man närmare till varje individ skiljer sig dock värderingarna åt. En del värderar trygghet högre än förändring, en del lever i en livsstil där ideella värden exempelvis såsom ”egen utveckling”, värderas högre än materiella värden. Det som dock är talande för vår tid, i svensk kultur, är just att det materiella, såsom pengar och prylar tas mer för givet. Som myndiga är vi fria – och skyldiga att ta ställning såväl i ideologiska frågor som politiska.
 I dag är således friheten större, men på samma gång har också tryggheten blivit mindre i och med att det finns fler möjligheter att själv välja sin egen framtid. Till skillnad från förr då hela skoltiden för ungdomar präglades av en religiös fostran - den kristna etiken, är inte dagens grundläggande värden en gång för alla givna. De måste bli föremål för reflektion i handling för att förstås, förankras och utvecklas.
 I dag är synen på etiska och existentiella frågor långt ifrån självklara utan högst komplexa. Detta då vårt samhälle förändrats till en mångkulturell värld. Den gemensamma värdeinriktningen utgörs dock av en humanistisk grund, d.v.s. tron på människans egenvärde, respekt för svaghet och att medvetet bekämpa det förakt för svaghet som finns såväl öppet som dolt. Denna syn är samhällets värdebas som vi vuxna gemensamt måste utgå från då vi fostrar de unga.
 Västerländsk kultur har i hög grad påverkats av kristendomen och dess värderingar. Begrepp som rätt och rättvisa m.fl. är också centrala i vår värdegrund, och trots dess självklara innebörd karakteriseras de angivna värdena av en komplexitet.
 En värderingsförskjutning har skett i och med att ungdomligheten i sig fått ett större värde. Förr värderades visdom och erfarenhet högre och som tidigare nämnts tas materiell standard mer för givet idag. Att uppnå hög levnadsstandard behöver dock inte vara lika med god livskvalitet. När människors materiella behov är tillgodosett uppstår behov av något annat. Människor börjar söka efter inre värden. Ett sökande som väcker till frågor och funderingar.

2.3 Religion i skolan


Skolans moraliska fostran har kommit att länkas till en vetenskaplig-rationell grund. Undervisningen ska i dag vara objektiv och skolan får inte förkunna några doktriner. Denna lagändring från och med 1962, som innebar en icke-konfessionell religionsundervisning förde bl.a. med sig att elever i högre utsträckning lär om religioner och inte av. Detta är en didaktisk reflektion som lyfts fram av bl.a. Kjell Härenstam i boken Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. I en aktuell debatt behandlas frågan om man i huvudsak ska lära om religionerna, eller kan man kanske också lära av dem? Härenstam redogör för olika ståndpunkter i frågan, där en är att ett mångkulturellt samhälle ger upphov till nya möjligheter att lära av och inte bara om.


Härenstam menar att ur en modernt västerländsk, humanistisk och individualistisk utgångspunkt ska eleverna förvärva och inte ärva - en egen livstolkning för att få struktur och mening i livet.
 Enligt styrdokumenten ska ytterst skolan förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på, dock inte på bekostnad av människors religionsfrihet. Skolans uppgift är att ge eleverna saklig upplysning om religionernas innehåll och syftning, om deras uppkomst och utveckling, verklighetsuppfattning och förhållande till den övriga verkligheten. De didaktiska frågorna vad och hur, som behandlar grundläggande aspekter bör också ses ur ett varför-perspektiv. I antologin Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan (1994) av Almén m.fl. belyser man det faktum att inget ämne har varit så omdebatterat som just religionskunskap. Inför varje ny skolreform diskuteras undervisningen i religion. Debatten har handlat om såväl innehållet i sig som den ökade pluralismen.
 Faktorer som inverkat på religionsundervisningen är flera. Historiska, samhälleliga, ämnesteoretiska samt barnpsykologiska är exempel på några bakgrundsfaktorer som över tid haft stor inverkan på debatten om skolans religionsundervisning. Vår egen erfarenhet säger att lärarna hela tiden ställs inför nya krav som kräver lösningar och i brytningen mellan gammalt och nytt upplever många lärare det svåra i att förverkliga dessa. Några av de svårigheter som nämnda författare beskriver inom ämnet religion är bl.a. lågt elevintresse, oklar målskrivning, samt osäkra lärare.
 Religionskunskap i skolan omfattas av såväl faktarelaterad kunskap som frågerelaterad. Dessa pedagogiska modeller kompletterar varandra, då kunskaper och förmåga till reflektion är olika delar, varvid den ena delen inte utesluter den andra. Kunskaper och reflektionsförmåga måste således samverka.


Ytterligare en didaktisk reflektion av Härenstam är följande:


Läromedlen skulle bli betydligt mer engagerande om man tog ”förståelseaspekten” på allvar på så sätt, att det material man presenterade i högre grad gavs en litterär form som möjliggjorde inlevelse som en förutsättning för förståelse. Där har skönlitteraturen en given roll. Det skulle vara spännande med läroböcker som eggade fantasin och väckte nyfikenheten, gärna genom att inspirera till ifrågasättande av läromedlens egen presentation. Läromedlet ses då inte som en slutpunkt, utan som en startpunkt för en sökprocess med både kognitiva, emotionella, estetiska och etiska aspekter.


Utdraget visar på Härenstams vision om att ”vidga ramarna” vad det gäller undervisning inom religionsämnet i skolan. Med hänvisning till Edward Said menar han att varför inte i skolan lyfta fram det abrahamistiskt-humanistiska kulturarvet, och på så sätt se alla religioner som ett mänsklighetens kulturarv. Han ställer en tankeväckande fråga då han undrar över varför man i skolan inte lägger betoning på den stora och rika tradition som mänsklighetens alla religioner tillsammans utgör. Är det överhuvudtaget nödvändigt att t.ex. alltid klassificera människor som judar, kristna eller muslimer? Härenstam ställer sig kritisk till den gräns som brukar dras kring den kristet västerländska traditionen, då man inom skolans religion talar om vårt kulturarv, och betonar således detta med våra värderingars roll.
 Härenstams bidrag i debatten om religionskunskapsämnets innehåll och roll i skolan, ställer enligt vår mening högst tankeväckande didaktiska reflektioner.


Som framkommit har religion i skolan varit ett tema som legat till grund för många diskussioner. Bl.a. har vikten av att intellektuella och emotionella faktorer samverkar med varandra ventilerats. Livsfrågor som term kom att etableras inom skolans religion i samband med att Lgr 69 togs i bruk. Med livsfrågor syftades då frågor och reflektioner kring de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet.


2.4 Språklig och sociokulturell miljö


I dag då vi lever tillsammans från olika kulturer, menar vi att det är nödvändigt med kunskap om orsakerna till våra lik- och olikheter. Om vi lär oss mer om religionens värld med dess symbolsystem och livsfrågor, får vi också redskap till att i högre grad förstå andra människor. Varje kultur har ett stort förråd av bilder och tankar som samlats genom historien, vilket kommer till uttryck i bl.a. traditioner och symboler. Flera av de helger som vi firar har t.ex. religiös innebörd, d.v.s. det finns en ”inre form”. Denna djupare dimension har dock fått stå tillbaka för den ”yttre formen” i vår samhällsmiljö, som handlar mer om hur vi firar. Oavsett vårt förhållningssätt till traditioner, har människan alltid tagit hjälp av olika symboler och symbolhandlingar som ett uttrycksmedel.


Okunnighet om religiöst tänkande och handlande leder till fördomar mot främmande kulturer och mot religiösa grupper i vårt land. Kunskaper om såväl andra religioner med dess symbolsystem som om kristendomen är därför viktiga för att en människa ska kunna komma fram till en personlig livsåskådning. Redan på 80-talet utfördes ett stort projekt inom ramen för forskning och utveckling vid lärarutbildningen i Umeå, där bl.a. lärare i ämnet religionskunskap medverkade. Med projektet Tonåringen och kristendomen var syftet att kartlägga tonåringars kännedom om kristen tro och kristet liv. Sammanfattningsvis redovisade rapporten att många ungdomar saknar insikt i vad den kristna tron innebär, samt att kunskap om grundläggande religiösa begrepp med dess innebörd saknas. Marklund betonar vikten av att vara väl orienterad om den kristna trons grundtankar, men betonar samtidigt att det inte behöver innebära att man väljer ett kristet alternativ när det gäller livsfrågor och livsåskådning, men ett visst mått av kunskaper är dock en förutsättning för ett sådant val.
 Vår postmoderna tid kännetecknas bl.a. av att vi ställer oss frågor om framtiden. Vad ska vi bevara och vad bör förändras? Framtidsfrågor har ett gemensamt med livsåskådningsfrågor, vilket är att vi aldrig kan vara helt säkra på svaren, utan det vi kan göra är att genom erfarenhet av livet söka vägledning. Med kunskap om vårt eget ursprung kan vi också möta framtiden. Det förflutna finns alltid närvarande, liksom nuet och framtiden – alla tre dimensioner är närvarande. Häri ligger en stor del av människans identitet.


Ordet myt är grekiska och betyder berättelse. I dess ursprung står ordet för ”inre näring”. Myter är således detsamma som sammanhang. I vårt samhälle tar vi inte detta tillvara utan vi ägnar oss mest åt livets yttersida, d.v.s. vad vi gör och inte gör. Kierkegaards tankar handlar om att individen ska utvecklas till att bli ”ett själv”. Enligt Kierkegaard finns det hos alla, men alla är inte alltid medveten om det utan styrs utifrån. Vår kvalitativa tid är den upplevda tiden såsom vi erfar den. Den kvantitativa tiden handlar om att vi föds, vi utbildar oss, vi arbetar, vi planerar och gör olika saker. Men här – på den yttre sidan ligger inte vår identitet. Vårt tänkande är föreställningar, mentala idéer. En fråga väl värd att diskutera är vad vår föreställningsvärld egentligen gör med oss …? I mycket tidig ålder etableras många av våra bilder och föreställningar. Ett talande uttryck för vår tid är att ”vi lever i en tid då bilden ersatt verkligheten.”


Vi är alla produkter av vår egen miljö, där både kropp och själ påverkas. I och med att vi till stor del ”tappat” det mytologiska språket och låtit det rationella ta över, upplever många människor inget sammanhang. Detta yttrar sig ofta i dåligt mående med olika symptom som följd, som vi försöker ”fly ifrån”. Vår samhällsmiljö karakteriseras i dag i hög grad av ”jaget”, det rationella, det logiska – inte av myter. Vi har således inga levande myter eller mytologier för att handskas med våra känslor av oro, rädsla och ångest. Kunskap kring detta är viktigt, då man som lärare möter ungdomar som ”tappat” fotfästet i tillvaron och istället upplever att de mår dåligt. Att lära sig om symboler och symbolhandlingar är därför viktigt, då det finns en hel symbolvärld i alla miljöer och i olika sammanhang. Inte ens dataspråket klarar sig utan symboler och på samma sätt som vi måste lära in detta för att kunna hantera datorn, måste vi lära in alla de liknelser som den religiösa och andliga sfären präglas av. I alla sammanhang där något betydelsebärande förmedlar ett innehåll som går utöver dess ytliga form finns symboler. Dessvärre ”talar” inte detta till oss längre, då vi inte lärt in symbolernas betydelse. I vår tids miljö har en rationalisering skett inte bara vad det gäller språket utan även vår tankevärld. Myter och symboler är själva nyckeln till en förståelse av den andliga världen.


2.5 Styrdokumenten


Styrdokumentens utformning har över tid följt det övriga samhällets utveckling och genomgår därmed en ständig omarbetning och förändring. Från början var läroplanerna gedigna volymer, där tydliga instruktioner gavs för hur läraren skulle gå tillväga för att utforma undervisningen på bästa sätt. I dag är läroplanerna mer generella i sitt utförande och allt mer av de grundläggande frågorna om undervisningsstoff och arbetssätt, överlåts därmed till den enskilde läraren att professionellt bedöma. Dagens skolundervisning ska ha sin grund i en aktiv diskussion om olika aspekter på kunskap, lärande och bildning. Skolverket har på uppdrag av regeringen utarbetat ett antal bakgrundstexter, tänkta att fungera som ett diskussionsunderlag för lärare på de enskilda skolorna. Tanken är att skapa en gemensam plattform för synen på vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden, samt hur skolans arbete ska utformas. Diskussionen ska vara ett svar på en ständigt pågående process, där alla som arbetar i skolan ska vara delaktiga.


Allt fler uppfattar i dag värderings- och livsåskådningsfrågor som centrala för elevers personlighetsutveckling. Paradoxalt nog har dock utrymmet för skolans religionsundervisning stadigt minskat under 1900-talet. Något som kan tyckas märkligt då ett mångkulturellt samhälle kräver fördjupade kunskaper om olika kulturers värderingar.
 Ett faktum som kan ses som en del i sekulariseringens utveckling i Sverige.


Anledningen till att religionsundervisningen fått ett allt mindre utrymme i skolan står, som vi ser det, inte att finna i läroplanen. Sina generella direktiv till trots, ges alltjämt ett tydligt utrymme för ämnet religion och livsåskådningsfrågor. Som exempel ger läroplanen uttryck för att undervisningens utformning ska vara icke-konfessionell, dock med en etisk fostran förvaltad av kristen tradition och västerländsk humanism. Vidare framgår även att skolan har till uppgift att ge eleverna överblick och sammanhang, samt att skapa ett övergripande perspektiv. Något som i hög grad ger relevans för religion som ett betydelsefullt ämne i skolan. Ytterligare ett exempel är synen på utbildning och fostran som ett kulturarv. Enligt läroplanen ska värden, traditioner, kunskaper och språk, föras vidare från en generation till nästa.
 Varje enskild lärare har således möjlighet att såväl i diskussion, som i undervisning lyfta fram, för denne angelägna ämnen. Enligt vår mening tycks det som att det minskade utrymmet för religion och livsfrågor i undervisningen, sammanfaller med ett minskat intresse och ett bristande engagemang bland lärarna. Som tidigare nämnts var det i samband med grundskolans läroplan –69 som termen livsfrågor infördes in i det pedagogiska språkbruket. Där sades att:


Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn och ungdom. De berör bl.a. liv och död, ansvar och skuld, lidande och medmänsklighet, rädsla och trygghet, ensamhet och gemenskap.


Debatten om ämnet religionskunskap i skolan går vidare. De samverkande bakgrundsfaktorerna ligger även till grund för dagens diskussion. 1999 presenterade Skolverket ett betänkande till regeringen, med ett förslag till omorganisering inom gymnasieskolan. Bland annat lyftes frågan om religion ska förbli ett eget ämne, eller om det bör sammanföras med samhällskunskap och historia till en integrerad kärnämneskurs om 200 poäng. Syftet med förslaget är att skapa ett mer samordnat, integrerat och elevanpassat arbete i skolorna. Det finns en stark och etablerad samhörighet mellan dessa ämnen, vilket gör att man vill utveckla undervisningen i ett övergripande perspektiv – för att skapa förståelse och för att se samband utifrån olika ämnesområden. Ett förfarande som för övrigt redan genomförts inom ämnet naturvetenskap. Genom att skapa breda kunskapsområden –sektorer, med specialiserade inriktningar – ingångar, ser man på skolverket hur kompetens utvecklas genom ett samspel mellan det specifika och det generella. Som i alla diskussioner finns även här många åsikter som går i sär, något vi dock inte har för avsikt att närmare belysa i detta arbete.


3 Elever och deras livsåskådningsfrågor

3.1 Inledning


Som tillvägagångssätt i vår undersökning har vi valt att bearbeta och analysera ett 40-tal texter nedskrivna av elever i årskurs 8. Texterna är skrivna utifrån en uppgift med överrubriken ”livspapper”. Efter en introduktion i ämnet religion, med betoning på livsfrågor, fick eleverna varsin skrivbok att ta med sig hem. Eleverna fick ett antal veckor till sitt förfogande att fritt skriva ned sina tankar och funderingar. Texterna kom att få ett högst varierat innehåll, där såväl stora som små frågor behandlas. Vi har medvetet valt denna metod då vi ser flera pedagogiska fördelar med detta. Eleverna har på så sätt givits tid till eftertanke och reflektion, vilket inte ges vid t.ex. intervjuer. Även i enkätundersökningar styrs eleven till viss del genom de ställda frågorna. Till det samlade materialet har vi ställt konkreta frågor. Utifrån de svar vi fått har vi vidare tematiserat. Huvudtema 1, tar upp elevernas värderingar, huvudtema 2 behandlar den världsbild som uppfattas, d.v.s. temat berör sådant som inte kan utforskas. I det 3:e huvudtemat belyser vi elevernas grundhållning till livet. Inom varje huvudtema presenteras olika delteman, i form av frågor.

3.2 Definition av livsåskådningsbegreppet


För att avgränsa studieområdet behövs en definition av det begrepp som utgör arbetets tema. Inom tros- och livsåskådningsvetenskapen brukar livsåskådningens samverkande komponenter utgöras av bl.a. värderingar av vad som är viktigt i livet – centralt värderingssystem. Den andra är teorier om vad som är människans situation i världen – världsbild. Till livsåskådningen räknas också en tredje komponent, en s.k. grundhållning. Det kan vara optimism, pessimism, tillit eller misstro, hopp eller förtvivlan. Tillsammans utgör dessa tre viktiga livsåskådningsfragment. I Sverige har livsåskådningsbegreppet etablerats genom en definition av Anders Jeffner, som lyder:


En livsåskådning är de teoretiska och värdemässiga antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning.


3.3 Huvudtema 1: Elevernas värderingar


Tillhörande tema 1 – elevers värderingar, har vi närmat oss texterna genom att ställa följande frågor:


Hur ser eleverna på värderingar såsom gott – ont, rätt – fel?


En synpunkt som flera uttalar, är att livet består av både gott och ont. Viktigt är att ta vara på de positiva då livet är kort. Ett synsätt som framkommer är att, när livet känns härligt handlar det om de små sakerna. För övrigt formulerar eleverna sig på skiftande sätt, dock har vi noterat att många talar om eget ansvar.

”Man har en inre känsla av vad som är rätt och fel”

”Man väljer alltid när man står inför val”

”Dagar då allt går snett – ett straff för att inte behandla sig själv och omvärlden väl?”

Hur ser eleverna på kärlek, vänskap och relationer?

Kärlek är ett tema som eleverna belyser. Gemensamt talar dessa om familjen och uttrycker behovet av en trygg och kärleksfull uppväxt.


”Är jag lika betydelsefull för andra, som andra är för mig?”

”Jag vill att meningen med livet ska ha med kärlek och vänskap att göra”

”Det är viktigt med familj och vänner. En trygg och kärleksfull uppväxt gör att man känner sig betydelsefull”

”Det är viktigt att tänka på hur man uppträder mot andra”

Några av eleverna tycks ha andra livserfarenheter, då de skriver om kärlek, vänskap och relationer på ett annat sätt. Någon uttrycker känslan av krav på att vara omtyckt, smal och söt. En annan uttrycker känslan av ensamhet:


”Jag kan känna mig ganska ensam. Det är tur att jag har mina djur, till dom kan jag prata om allt. Något inom mig säger att jag saknar min pappa”

Ett par talar om påverkan utifrån, om onda och goda relationer.


”Är man med kompisar som förstör, blir man kanske själv en som förstör”

”Människor bara förstör för varandra. Hade varit enklast att inte finnas till, då hade vi sluppit anstränga oss”

”Människor bara förstör, man blir rädd”

Ideella eller materiella värden?

Det visar sig tydligt i texterna, att det framförallt är ideella värden som värderas högt. Detta styrker det som är talande för vår tid, att det materiella tas mer för givet.
 En del ser en koppling mellan materiellt välstånd och personlig lycka.

”Min uppgift i livet, är att ha kul som t.ex. spela hockey och att tjäna pengar mm”

”Det gäller att ta vara på vardagen för de är den som är livet … därför gäller det att ta vara på de roliga stunderna och glädjas åt dem, för livet är ju faktiskt nu, precis när jag sitter här och skriver och lyssnar på musik i bakgrunden.


De värderingar som eleverna lyfter fram är såväl positiva som negativa. De talar om sådant som anses vara gott, d.v.s. värt att sträva efter. De talar även om sådant man finner ont och negativt. Vidare har vi noterat hur man i stor utsträckning talar om individens eget ansvar, vilket vi tolkar som ett uttryck för att ungdomar i dag upplever känslan av frihet. I den privata sfären kan individen under eget ansvar själv välja och bestämma. Detta stärker enligt vår uppfattning teorin om att en värderingsförändring sker från trygghetsvärden till frihetsvärden. Ytterligare en viktig del som tydligt framträder i materialet är relationen till andra människor. Tankar om kärlek, trygghet, familj och gemenskap överensstämmer enligt vår tolkning med nutidens postmaterialistiska värderingar. I ett framtidsperspektiv finns en önskan om ett mer personligt och mänskligt samhälle. Eleverna uttrycker omedvetet sin självklara syn på det materiella. Ett exempel är då en elev skriver: ”När man åker bil så går bilen sönder hela tiden, då är det meningen att man inte ska åka i den bilen och istället hyra en annan bil.” Materialet visar på det faktum att eleverna vuxit upp i ett materiellt välfärdssamhälle. De flesta utelämnar dock behovet av det materiella, något vi tolkar som ett uttryck för att behovet är tillgodosett.

3.4 Huvudtema 2: Elevernas världsbild


Alla människor lever med en mängd föreställningar, vilka är beroende av vår tankemässiga förmåga, vår vilja att förstå och söka sammanhang i vår värld, såsom vi upplever den.
 En samverkande komponent inom tros- och livsåskådningsvetenskapen utgörs av teorier om vad som är människans situation i världen – världsbild. För att få inblick i elevernas föreställningsvärld, har vi studerat texterna. Vad eleverna tror eller antar om världen, livet, döden, gud och människorna. Världsbild, livsåskådning och människosyn är något som implicerar i varandra. En människas världsbild ger struktur åt tillvaron. Inom denna kategori har vi ställt följande frågor till materialet:

Hur motiverar eleverna att tro eller inte tro på gud, samt vilken gudsbild beskrivs?

Hälften av eleverna nämner gud i sina texter. Av dessa uttalas allt från tro till tvivel. Övervägande uttrycker dock mycket tydligt att de inte tror på någon gud. Trots detta uttrycker de en önskan om att tro.


”samtidigt som jag inte tror på Gud riktigt så finns det ändå en känslor som säger att han ändå finns”

”Gud finns nog hos några, några som tror. Men Gud finns nog inte i allas tankar. Men han finns i allas hjärtan”

Ett flertal elever uttalar frågan om gud finns. Ett exempel på det är följande:


”Vem är Gud? Gud, Gud, Gud, Finns Gud? Jag tror att Gud är en myt, fast det kan ju vara sant”

”Finns GUD? Nej, för då skulle det inte finnas krig eller sjukdomar här i världen”

”för om Gud skulle finnas så tror inte jag att det skulle finnas så mycket våld och orättvisa i världen. Men jag förstår absolut de som har funnit en trygghet i sin tro på Gud”

”Själv tror jag inte på gud för om gud skulle finnas så skulle det inte finnas krig och dödliga sjukdomar”

I sammanhanget framträder många olika tankar. Någon nämner ”Solen som Gud”, ett par elever skildrar Gud som en myt.

”varför fick inte människan vingar … vem var det som bestämde det egentligen? Var det Gud, finns det någon gud? Jag tror på ödet … Så den här uppgiften var väl förutbestämd redan vid min födsel”

Eleverna uttalar en tro på att det måste finnas någonting som styr världen och människorna, som exempelvis ödet.


Hur ser eleverna på livet efter döden ?


Många av eleverna, över hälften har berört temat döden. Ett flertal lever i en föreställning om ett nytt liv efter döden som ny människa. Somliga uttalar tron om att återuppstå som en blomma eller en växt. Andra tror att det bara blir svart. Vidare uttrycker några av eleverna en osäkerhet inför döden, d.v.s. de vet inte riktigt vad de tror. Tanken om att själen lever vidare finns även hos ett par. En del uttrycker tydligt sin tro om himmel och helvete, d.v.s. är man snäll i jordelivet väntar himmelriket. Är man dum hamnar man i helvetet.


”Jag tror faktiskt att det finns ett liv efter döden och att man föds som en annan människa eller varelse. Det är bara kroppen som ruttnar och förmultnas, själen fortsätter att leva ett nytt liv fast i en annan skepnad och ett helt nytt sorts liv”

”själv tror jag nog att man föds om på nytt”

”Vad händer när man dör? Jag tror att man får leva ett nytt liv som en annan varelse, t.ex. som en fågel”

”När man dör, tror jag att själen vandrar vidare, men kanske i en annan kropp”

”Jag tror att det bara blir svart när man dör”

”När jag dör så tror jag att jag kommer att vakna upp som en annan människa fast jag kommer inte ihåg mitt gamla liv. Man kanske blir kung eller prins eller kanske en fattig afrikan, vem vet?”

”Jag tror att man kommer på en ny plats och återförenas med vänner och nära och kära”

Världen som guds skapelse?


Ur flera texter framkommer det att elever funderar kring jordens skapelse. Många menar att ”någon måste ha tänkt ut allt, då vår värld är så detaljerad och perfekt”. Flera elever ställer sig frågan – kan det kanske vara gud? På något sätt måste ju allt ha kommit till. Följande citat är ett exempel på då naturfenomen tillskrivs gudomliga egenskaper:


”Solen har skapat allt liv på jorden och alla asteroider. Asteroiderna tror jag det några levande varelser på som har utvecklats till djur och senare så har djuren utvecklats till människor. Solen är min gud för att det är den som styr hur vi lever. Den har också hjälpt jorden att få igång allt liv här på jorden. T.ex. solen har hjälpt oss att få syre för att den får alla växter att leva”

Människans plats i tillvaron – identitet och sammanhang?


Att beskriva människans plats i tillvaron är långt ifrån enkelt. Vi kan dock se hur en del elever gör vissa antydningar att närma sig frågan. Det framkommer åsikter om att människan kontrollerar allt själv. Det framkommer åsikter om att livet till viss del bestäms av människan, medan en annan del styrs av något annat. En elev tror att det finns en härskare och skyddsängel i himlen som vakar över de döda. Så framkommer också tron om att ödet styr över oss människor.


”Jag tror att ödet bestämmer hur livet blir. Alla människor har olika öden, men allt är nog inte förutbestämt”

”Jag tror att man tror sig veta vem man är men egentligen så har man ingen aning. Man vet sin identitet men vem är jag egentligen?”

”Skolan känns för mig som ett stressmoment med mycket krav. Jag har förstått att det är något viktigt som man måste gå igenom för att få ett bra vuxenliv och för att kunna försörja sig själv. Jag har ganska höga mål om vad jag vill bli och uppnå”

Meningen med livet?

Då man närmar sig frågan om vad som är meningen med livet finns olika perspektiv. En del elever förknippar meningen med livet med det ”lilla i tillvaron”, medan andra uttrycker sig i universella termer. Vad det gäller det förstnämnda lyfter många fram det viktiga i att göra goda insatser för såväl andra som sig själv. ”Vi har alla en uppgift i livet”, skriver många. Några elever har svårt att se någon mening alls med tillvaron.

”Livet. För mig är livet en uppgift. Jag tror man lever för att lära sig olika saker. Jag tror inte man får liv för att ödsla bort tiden med att supa och knarka. Jag tror att alla har en slags uppgift, t.ex. lärare blir lärare, poliser blir poliser. Jag tycker att man borde ta tag och inte slösa iväg livet, man vet ju inte hur länge man kommer att leva. Utan liv hade ju inte jag blivit just jag, jag hade inte funnits. Jag hade aldrig blivit fotbollsspelare, jag hade aldrig fått tagit det när mina syskon fötts, jag hade aldrig fått klappat mina katter”

”Vad är meningen med just mitt liv? Livet kan kännas jobbigt … men ibland känns också livet härligt. Då handlar det ofta om små saker, som när jag kramar min kanin, eller en bukett vitsippor, eller någon säger att jag är bra. Jag tycker nog att jag har ett bra liv.


”Jag vet inte vad meningen med livet är, men jag tror att meningen med mitt liv är att försöka vara den jag är”

”Vad är meningen med livet? Det finns ju ingen som kan svara på det utan det är en sak som var och en får tänka ut själv … Meningen med livet kan ju vara olika från person till person. Kanske förstår man det precis innan man dör”

”Jag tror att när man dör får man veta livets mening”

”För mig finns det ingen ’mening med livet’ – det bara är, det bara blev en jord”

”Omgivningen och samhället bestämmer ganska mycket över hur vi är och vad vi ska göra”

”vilken väg jag än väljer, så är det ett rätt val för just mig.”

I vårt försök att beskriva det vi ser i materialet framstår ett identitetssökande i det omedvetna. Elevernas syn på den egna identiteten och känslan av att se sig själv i ett sammanhang, formas genom olika frågor och tankar. Identitetssökandet uttrycks i frågorna: vem är jag? Varför finns jag? Är jag lika betydelsefull för andra, som andra är för mig? Ett vanligt synsätt är hur eleverna gör en koppling mellan den egna identiteten och ”det man gör”. Många talar om att vi alla har en livsuppgift, och att vi därmed skapar vår identitet. Det är viktigt att ”bli något”. Vår tolkning är att det omedvetna identitetssökandet ofta kommer till uttryck genom bekräftelse på det man gör. Texterna visar att det till stor del handlar om det yttre – om världen såsom eleverna upplever den. Som motivering till mångas tvivel på guds existens, nämns alla de orättvisor och det våld som finns i världen. Detta ger enligt vår tolkning en bild av ”en god gud”. Eleverna berör såväl materialistiska värden, d.v.s. de talar om vikten av att bli något i samhället, som postmaterialistiska värden, då texterna också handlar om privata förhållanden. Sammantaget speglar texterna hela spänningsfältet mellan det samhälleliga kollektiva och det privata enskilda.

3.5 Huvudtema 3: Elevernas grundhållning


Många elever uttrycker att de inte riktigt förstår ”meningen med livet”, men att det måste finnas någon. En inställning som vi tolkar som meningsskapande då den inger en trygghetskänsla i livet och en hoppfull grundton. Uttryck för en mer negativ grundinställning är då en elev skriver att ”det vore enklast att inte finnas till. Då hade vi sluppit anstränga oss.” En annan elev ser som sin livsuppgift att göra sina föräldrar glada och nöjda. I en av texterna framträder känslan av att livet överskuggas av tanken på döden, då eleven tydligt kopplar an livsfrågor med döden. En motsatt inställning är viljan till att tala om livsfrågor.


Jag tycker inte om att prata om livsfrågor. Då kommer man bara in på döden och den skrämmer mig … Annars trivs jag med att leva. Det är kanske därför jag är rädd för döden”

”Jag älskar att prata om livsfrågor, för att få höra vad andra tänker. Ibland hör jag saker som låter bra, dom sparar jag i minnet och funderar lite extra på”

”Jag har hört att samerna tror att livet är som en vävstol, trådarna som går så här är bestämda, men trådarna som går så här bestämmer man själv. Det tycker jag låter klokt”

Som en tredje komponent i en livsåskådning räknas således en individs grundhållning. Grundhållningen handlar om hur det känns att leva, eller om man så vill människans ”livsstämning”. Som tidigare nämnts präglas texterna av det faktum att tryggheten blivit mindre, men friheten större. Många vet helt enkelt inte vad de ska tro, trots det, bär de på en önskan om att göra det. Ungdomarnas medvetenhet om att de själva till viss del har ansvar i att välja sin väg i livet, medan en del är förutbestämt märks också tydligt. Att välja det ena eller det andra kan skapa möjligheter, men också begränsningar gällande olika handlingsalternativ. Hur en individ upplever sin tillvaro beror till stor del på den personliga grundhållningen. Den verklighet man tolkar sitter i betraktarens öga. Sammantaget tolkar vi elevernas texter som att övervägande lever med en positiv grundinställning till livet, dock visar några texter på en motsatt bild av tillvaron. En optimistisk eller pessimistisk grundhållning innebär en avgörande skillnad till hur man uppfattar livet.


3.6 Resultat


De tre kategorierna tillsammans utgör viktiga livsåskådningsfragment. Då eleverna utifrån temat livsfrågor fått skriva helt fritt är det mycket intressant att undersöka vad det är eleverna belyser. Är det om livet här och nu – om världsliga ting, eller är det de ”eviga frågorna” som tas upp, d.v.s. frågor som berör den djupare dimensionen. Vi kan konstatera att det framförallt är de stora och eviga frågorna som de flesta eleverna intresserar sig för att skriva om. Endast några elever berör bara världsliga ting. De skriver konkret om livet här och nu. Många elever behandlar i sina texter såväl de stora frågorna som de av mer vardaglig karaktär. De flesta är positiva till livet. En elev uttrycker sin tacksamhet över sitt liv, skriver att ”jag känner mig lyckligt lottad som haft turen att hamna i ett fritt land med stora möjligheter”. En annan har kommit till insikt om att han lika gärna ”kunde blivit en trollslända och då lever man bara en dag … så jag har haft en jävla tur …” Här är det dock viktigt att tillägga att en människa kan ha optimistiska värderingar om livet, men ändå vara pessimistisk i sin egen grundhållning.
 Som inledningsvis nämndes är det inte helt enkelt att kartlägga elevers tolkning av tillvaron. De texter vi studerat visar på många positiva tankar om livet. Många av eleverna har en stark känsla för rättvisa och om vad som är rätt eller fel. Man kan även uppfatta hur världen upplevs som orättvis och komplicerad, och att det därför är viktigt att ta vara på de små goda stunderna i livet. Somliga upplever maktlöshet inför det stora och vill därför ta vara på det lilla. Vi har noterat hur elever då de talar om det etiska, utgår från individperspektivet, vilket överensstämmer med den moderna människans livsåskådning. Postmaterialisternas värderingar karakteriseras till stor del av privata föreställningar och förhållanden. En del elever närmar sig temat från ett strukturellt plan, d.v.s. man menar att hur människan är och gör beror på omgivningen och samhället, medan andra betonar individens eget ansvar. Även på frågor om kärlek, vänskap och relationer framträder svar som står i motsats till varandra. En del uttrycker sig i positiva termer, andra uttrycker mer mörka tankar. Vår tolkning av undersökningen är att det materiella tas för givet. Denna slutsats bygger vi på det faktum att de allra flesta utelämnar det. Vi menar att även det som inte uttalas, berättar något. Inglehart t.ex. talar om hur en individs värderingar ”bestäms” av vilken behovsnivå som ännu inte är tillfredsställd.
 Då de materiella behoven tack vare välfärdsutvecklingen blivit tillgodosedda, är det andra värden som istället prioriteras.


Texterna ger uttryck för det svåra i att beskriva gud. Exempel visar hur liknelser används för att beskriva det gudomliga. Exempelvis talar en elev om ”solen som sin gud”. Någon annan talar om gud i mänsklig form, såsom att han ”är någon som ger trygghet i livet”. Ytterligare en elev skriver att ”Gud är väl en gubbe som svävar runt i himlen med vita kläder och skägg”. En del talar också om gud som en myt. Som framkommit finns flera gudsföreställningar, dock framstår en gud med goda egenskaper som hjälper och stöttar människor. Vi har noterat att det vanligast förekommande argumentet mot existensen av gud, är all den ondska och den orättvisa som finns i världen.


Temat döden engagerar många, då över hälften av eleverna har berört ämnet, och skildrat det på det mest skiftande sätt. Föreställningarna om vad som ska hända är många, dock lever flera i tron om ett liv efter detta i någon form. Så finns det också elever som tror att ”det bara blir svart”. Att övervägande av eleverna berör temat döden tolkar vi som ett uttryck för att hantera sin egen existentiella ångest. För att sammanfatta det som framkommer ur texterna då eleverna talar om gud, kan vi se att trots olikheter finns ett gemensamt drag, nämligen att gud är obeskrivlig. Att eleverna bär på tankar om en skapare och en högre makt är uppenbart, vi tolkar det som att man har svårt att hänge sig till något som inte är rationellt och bevisbart. Inte mindre än hälften nämner gud i sina texter. Många säger sig inte leva i tron på någon gud, men tanken på gud som skapare finns dock starkt närvarande. Likt postmaterialisterna är engagemanget för kyrkan och kristendomen svagt
, däremot har vi i vår undersökning kunnat konstatera ett intresse för att ventilera livsfrågor. I vårt försök att urskilja människans plats i tillvaron har vi noterat tre olika ståndpunkter. En del anser att människan utgör det centrala i universum, d.v.s. ytterst är det människan som påverkar och styr. Den andra ståndpunkten som uttrycks är att människan styr till viss del, den andra delen styrs av en högre makt. Slutligen finns de elever som tror på att ödet styr. Texterna visar på att den övergripande frågan om meningen med livet kan man närma sig på olika sätt. En del har redan ett formulerat svar, andra är mer tveksamma. En del tror sig få veta efter livets slut. Övervägande talar om det ”lilla i livet”, om ”här och nu”. Några kopplar meningen med livet till något större och trots att det för många är övermäktigt att göra det, visar texterna att det universella perspektivet finns med.


Vår metod, som givit eleverna frihet att skriva utan styrning och fasta svarsalternativ, har lett fram till att de formulerat och ställt sina egna frågor. Vi har noterat att frågorna är många och övervägande är just frågor som inte är möjliga att utforska. Den livsfråga som är vanligast förekommande i texterna handlar om vad som händer efter döden, samt vad som är meningen med livet. En del elever förknippar den frågan med det ”lilla i tillvaron”, medan andra uttrycker sig i universella termer. Sammanfattningsvis har vi i elevernas texter kunnat urskilja ett gemensamt drag i deras livstolkningar, nämligen att eleverna ger uttryck för en sökande inställning, som tydliggörs i engagemanget för de existentiella frågorna


4. Diskussion


Sett från individplan har livsfrågorna relevans i syftet att lära individen något om sig själv och om sin tillvaro. Genom de historiska kunskaper om religion och tro som livsfrågorna väcker, har man som människa möjlighet att placera in sig själv i en kontext där man blir till en del i en helhet, något som är viktigt för hela den personliga utvecklingen.
 De grundläggande frågorna ger inte några enkla svar eller färdiga koncept, men de sätter igång en process inom den enskilda individen, vilket också var syftet med vår undersökningsmetod i arbetet. Genom att fundera över olika frågor, kan individen själv komma fram till en personlig ståndpunkt och medvetenhet om människans villkor i livet.
 I och med att vi under lärarutbildningens gång under vår praktik själva planerat och genomfört undervisning inom ämnesområdet livsfrågor, har vi tillägnat oss egen erfarenhet av att en tankeprocess faktiskt sker. Introduktionen i ämnet religion med betoning på livsfrågor, mynnade snabbt ut i en dialog, som kom att utvecklas såväl i kollektivt uttalade reflektioner som i mer personliga tankar. Valet av undersökningsgrupp grundar sig således på att vi genomfört vår praktik med elever i grundskolans senare år.


En uppsats generaliserbarhet, reliabilitet och validitet kan alltid diskuteras. Det gemensamma draget vi funnit om att livstolkningarna generellt ger uttryck för en sökande inställning, tolkar vi som åldersbetingat. Vi tror därmed att elevernas tänkesätt gäller relativt generellt för ungdomar i årskurs 8. Eleverna befinner sig i en ålder då man ur viss erfarenhet av livet börjar ställa allt fler egna frågor. De flesta har också uppnått en mognad i att själva kunna relatera frågorna till sitt eget liv. Enligt Ingleharts socialisationshypotes är det just under de formbara barn- och ungdomsåren som en människas värderingar etableras och som sedan sannolikt förblir intakta.
 En del har lätt för att sedan uttrycka detta i ord, andra föredrar att i enskildhet skriva ned sina tankar. Trots det gemensamma som texterna karakteriseras av är de högst personliga. Bakom varje text finns en egen person d.v.s. texterna är i hög grad relaterade till individen. Då uppsatsens övergripande frågeställning karakteriseras av att inte leda till några ”fasta sanningar”, kan svaren heller inte mätas. Vi anser dock att vi uppnått uppsatsens syfte, d.v.s. vi har ur elevperspektiv belyst temat livsfrågor. Med uppsatsens övergripande frågeställning som utgångspunkt ger därmed resultaten från vår textanalys uppsatsen validitet - vi har gjort det vi avsåg att göra. Då livsfrågor som tema är omfattande valde vi i syfte att begränsa arbetet att ställa ett antal frågor tillhörande olika teman: elevernas värderingar, elevernas världsbild samt elevernas grundhållning.

I dag finns inget naturligt forum för samtal om livets stora frågor. Livsfrågorna som tidigare hade sin självklara plats i kyrkan, ”flyter” i dag fritt omkring i samhället. Skolan har därmed en betydelsefull uppgift att i religionsundervisningen ge utrymme för elevernas tankar om livet.
 Som lärare har man klara syften med utformningen av undervisningssituationen. Som lärare har man därmed också ett stort ansvar att inte beröva eleverna möjligheten att samtala om livets mer allvarliga frågor. Samtidigt är det viktigt att med varsamhet introducera eleverna i ämnet.

I antologin Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan av Almén m.fl. belyser Ragnar Furenhed det svåra i att undervisa om livsfrågor. En svårighet är att det för många är svårt att tala i kollektiv undervisning om personliga frågor. Ytterligare ett faktum man inte kan bortse ifrån är att samtliga elever befinner sig på olika mognadsnivåer, vilket försvårar att få till stånd ett samtal som engagerar alla. Furenhed betonar vikten av professionellt lärarkunnande. Att undervisa om livsfrågor kräver både stor livserfarenhet och pedagogisk erfarenhet, kombinerad med kunnighet och känslighet. Konkret ger Furenhed förslag till möjligheter då man som lärare står inför olika perspektivval och stoff. En utgångspunkt kan vara att låta religionernas centrum utgöra undervisningens stoff. En annan möjlighet är att läraren väljer stoff, d.v.s. man väljer det man själv tycker är värdefullt för eleverna att känna till. Ytterligare en möjlighet är att låta elevernas egna livsfrågor bestämma perspektivvalet, eller så låter man läroboken styra såväl perspektiv- som stoffurvalet.
 Samtliga perspektivval har både sina fördelar och nackdelar. Ytterst är det dock alltid eleverna som får möta innehållet och de metoder som läraren valt.


Bakom lärarens syfte finns alltid ambitioner att påverka eleverna i olika avseenden. Det kan gälla allt från kunskaper, färdigheter till attityder. Det sistnämnda är av mer allmän karaktär; att göra eleverna medvetna om något – att skapa förståelse för olika trosinriktningar. Kunskap om världen ur religiöst och kulturellt perspektiv är lika med utveckling. Marklund belyser kritiken mot att skolans undervisning i religion, i hög grad sysslar med religionens yttersida, såsom moralfrågor etc., och att grundläggande religiösa begrepp och trosfrågor helt utelämnas. Existentiella kristna problem behandlas i många fall inte alls.


Då livsfrågorna inte är isolerade från samhället kan man i undervisningen knyta an ämnet till dagsaktuella samhällsfrågor. På så sätt kan man i undervisningen lyfta såväl ”religiösa” frågor som frågor av mer profan karaktär. Förutom att i skolan skapa den viktiga dialogen kan temat livsfrågor studerats på flera olika sätt. Genom filmer, som är ett viktigt tidsdokument, genom studiebesök, skönlitteratur, berättelser, poesi och föreläsningar etc., kommer olika livsåskådningar till uttryck.
 Det historiska perspektivet är viktigt att inte utelämna då kunskaper om såväl andra traditioner som den kristna traditionen är viktiga för att elever ska kunna orientera sig i dagens samhälle. Med anknytning till människors behov av symboler, menar vi att lärare bör ge elever ett visst mått av ”symbolkunskap” i syfte att nå en djupare förståelse för olika miljöer och kulturer. Detta är enligt vår mening högst värdefullt. Lärare bör inte stanna vid ”den yttre formen”, utan ägna tid åt symbolikens inre dimensioner. Med ökad kunskap ur det enorma symbolstoff som går att finna inom religionens värld, folkliga kulturmiljöer, inom mytologins värld etc., vidgar vi vårt vetande om vad som enar eller skiljer de olika sätten att tänka.

Vi har lyft fram vikten av att läraren introducerar eleverna i den traditionella symbolvärld som finns, då den är själva nyckeln till en förståelse av den religiösa och andliga världen. Vi har också lyft fram hur nya riter och symboler uppstår bland unga, bl.a. inom musiken och inom sportens värld. Vår tanke är att det är minst lika viktigt att vi vuxna i skolan tar till oss ungdomarnas nya symbolspråk. Detta menar vi kan bidra till att minska klyftan generationer emellan.


För att knyta an till styrdokumenten som trots sina generella direktiv, ger lärare ett tydligt utrymme för att själva utforma undervisningen med dess innehåll kan man fråga sig varför religion och livsåskådningsfrågor fått en mer återhållsam ställning. Det kan ha sin förklaring i att lärarna själva inte har det rätta engagemanget för att lyfta fram dessa ämnen i undervisningen. Gällande det nya förslaget om att sammanföra religionskunskap med andra ämnen till en integrerad kärnämneskurs inom gymnasieskolan ser vi lärarengagemanget som en viktig förutsättning för att uppnå ett bra resultat. Vi ser annars en risk i att ämnet får ett mindre utrymme än de övriga ämnena. Samtliga perspektivval och stoff har som sagt sina fördelar och nackdelar, dock behöver inte någon möjlighet utesluta någon annan, utan vi anser att de olika undervisningsperspektiven bör kunna alterneras. Vi tror dock att en religionsundervisning som tar sin utgångspunkt i elevernas egna funderingar har stora pedagogiska förtjänster, i och med att undervisningen då både blir konkret och angelägen. Som Furenhed också nämner anser vi att om man som lärare ger elever tillfälle att bearbeta sina funderingar och frågor så väcks också ett intresse för andra religioner och livsåskådningar.


Då man ställer undersökningens resultat i relation till samhällsplan har den sekulariserade människan riktat sin tro från religionen, till vetenskap, förnuft och materialism. Trots det, bär människor alltjämt på ett sökande efter den transcendenta dimensionen, och trots vår bild av en sekulariserad värld, tror dock en stor majoritet av människor på någon gud. Att bönen lever starkt visar t.ex. en undersökning från 1998, där 60% uppgav att de ber ibland. Intresset för livsfrågor har också ökat markant under senare tid,
 ett intresse som också tydligt visar sig i vår undersökning. Vi menar att bilden av samhällets sekularisering bör modifieras. I förordet till boken Tro och värderingar i 90-talets Sverige, skriver även författarna om den iakttagelse från samtal med unga människor från olika delar av världen som berättar om att många ungdomar idag känner sig besvikna över att vuxna inte vill eller förmår tala om existentiella och andliga frågor - om tro och religion. De angelägnaste frågorna förblir outtalade, och många ungdomar idag upplever en påtaglig ensamhetskänsla.
 Med demokratin som grund är det i dag ytterst ”gemensamma värden” som betonas. En intressant fråga väl värd att diskutera är om det verkligen finns gemensamma värden som är lika för precis alla människor i vårt land. Det kanske är så att vad som utgör den ”gemensamma värdegrunden” ter sig olika för människor såväl geografiskt som mellan olika grupper av människor. Vi kanske i högre grad borde erkänna våra olikheter.


Människans liv är infogat i två olika upplevelsevärldar. Dels befinner sig människan i en yttre social och kulturell ram i tillvaron, dels upplever hon känslan av en inre, svårgripbar dimension. Tidigare var de yttre symboler som väcker känslan av den inre dimensionen tydliga. De fanns att tillgå inom religionen och det kristna kyrkorummet. I dag är de yttre medlen genom vilka de inre upplevelsevärldarna upprätthålls inte lika lätta att känna igen. De stämningar som kan upplevas under en andaktsstund kan dock även infinna sig utanför religiösa sammanhang. Många människor säger sig t.ex. få styrka och ro genom en tyst naturupplevelse, gemenskap med familjen eller en musikalisk upplevelse. Detta utan att tolka dem i kristna eller religiösa termer.
 På samma sätt som det finns behov av att närma sig den andliga dimensionen, tycks det finnas ett behov av att skapa nya symboler och riter för detta. Exempelvis inom pop- och videoindustrin kommer detta till uttryck i den mytologisering och helgonförklaring som förekommer i idolhysterin. Även inom sportens värld förekommer en helgonförklaring av hjältar och vallfärder till heliga arenor m.m.


Dagens uppskruvade samhällstempo och stora massmediala utbud gör det svårt för individen att sålla ut och ta emot information. I en sådan verklighet måste kyrkan anpassa sig och profilera sig för att kunna nå ut med sitt budskap. De nischer man funnit som är gemensamma för ett så stort antal människor som möjligt, utgörs av termer som livsfrågor, mening och etik.
 Genom dessa söker kyrkan finna ett språk och en beröringspunkt med individen. Kyrkan är därmed inte isolerad från det övriga samhället, vilket bl.a. visar sig när människor hamnar i krissituationer. Då människor drabbas av sorg, finns kyrkan som ett alternativ till tröst och vägledning. Vid stora olyckskatastrofer upprättas i dag krisgrupper, där kyrkan med dess representanter ingår som en naturlig del.

Människans frågor har i alla tider funnits närvarande i olika kulturer. Även om svaren kritiserats och förkastats av yngre generationer i den värderingsklyfta som tidigare berörts, har frågorna alltjämt funnits kvar. I tider då frågorna trängts bort från det öppna samtalet fortsätter de att leva under ytan. Då vi ser på resultaten i ett framtidsperspektiv är vår tolkning positiv. Detta då undersökningen visar att de flesta talar i värden såsom rättvisa, kärlek, vikten av att ta vara på ”det lilla” i tillvaron, tolerans mot andra människor, känslan av vad som är rätt och fel osv. Vi har noterat den medvetenhet som finns hos många elever om att de själva har eget ansvar i att välja väg i livet. Vi påverkas till stor del av vår omgivning men det är även så att vi själva är med och påverkar. I varje situation vi gör ett val, är vi med och ”skapar” ett värde. I och med att vi är med och påverkar vår kultur varje gång vi agerar, är den kulturella dimensionen närvarande. Vad och vilka värden vill jag vara med och skapa? På samma sätt som vi alla har våra egna perspektiv på tillvaron, är vi också alla värdebärare, vilket i sin tur betyder att vi alla har ett eget ansvar.
 Hela den sekulariserade samhällsutvecklingen är ett svar på människans ständiga ifrågasättande. Svaren på frågor om människans livsvillkor och om vilka värden man vill förverkliga, ligger således till grund för vilken riktning utvecklingen tar.
 Därmed ter sig Ingleharts teori om att samhällsutvecklingen leder till förändrade värderingar, som vidare leder till att samhället förändras, ganska naturlig.

5. Avslutning

I detta arbete har vi medvetet valt att låta elevernas egna livsfrågor komma till uttryck. Vårt perspektivval går således i linje med en av flera nämnda möjligheter av Furenhed, d.v.s. att låta elevernas egna livsfrågor utgöra ett undersökningsperspektiv. Vår uppfattning är, som framkommit i arbetet, att kunskap om elevers tankar är värdefull kunskap för att man som en god lärare ska kunna bemöta eleverna. Ytterst är det elevernas tankar och frågor som bör lyftas fram. Vår avsikt med arbetet har varit att synliggöra elevers tänkande inom ämnet religion. Med ökad kunskap ur elevers perspektiv är vår förhoppning att vi kan föra tillbaka det till det praktiska lärararbetet. Detta bidrar till att vi utvecklar vår kompetens som lärare inom vårt ämnesområde. Som avslutning återges en text skriven av Sven G Hartman, vilken vi anser är talande i sammanhanget.

Människan reflekterar. Hon strävar efter att vidga sin horisont och öka sin kontaktyta med omvärlden redan innan hon kan tala. Se på spädbarnets möda att lyfta sitt tunga huvud för att få syn på världen. Denna strävan fortsätter sedan med språkets hjälp, när man med ord och begrepp försöker begripa och få grepp om tillvaron. Det vi bevittnar är ett möte mellan världar, mellan barnets ”inre” världsbild och omvärlden, ett möte som bearbetas i barnets tankevärld.
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