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1. Inledning 

Att just ämnet livsfrågor, likaväl som etik och moral, ofta hamnar inom religionsundervis-

ningen i skolan är ingen nyhet. Det står klart och tydligt i kursplanen att dessa begrepp ska ingå 

i religionskunskapen men i 1994 års läroplan står även skrivet att det är hela skolans uppgift att 

förmedla de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.1 Därmed ska dessa begrepp 

inte behöva rutas in vid ett specifikt ämne utan vara något som efterföljs i alla skolans aktivi-

teter. Livsfrågor kan tas upp i alla ämnen och det är så jag vill se undervisningen i dagens skola. 

De tankar och funderingar eleverna har om livet kan yttra sig på många sätt och vid olika 

tillfällen, inte bara i klassrummet under religionskunskapen. Som blivande lärare, i svenska, 

engelska och religion, känns det därför motiverande att studera hur man kan undervisa om 

livsfrågor i först och främst religionskunskapen för att vara beredd. 

 

Däremot så är det nog många lärare som ser på livsfrågor med skepsis eller rädsla, de kanske ser 

det som ett problem att undervisa om något så abstrakt och oförutsägbart som våra livsfrågor 

och hellre lägger fokus på det som är ämnets huvudaspekt, nämligen att ge kunskaper om de 

olika religionerna i världen. Ofta anordnas tema veckor där känsliga ämnen som t.ex. mobbing 

och rasism tas upp och det är inget jag är emot men jag vill ta reda på hur livsfrågor kan 

användas i själva religionsundervisningen. För mig och min undervisning ser jag livsfrågor som 

centralt och ytterst viktigt inom ämnet religion. En beskrivning av eleven som jag fastnade för i 

läroplanen är att skolans uppgift är att forma eleven till en komplett människa som kan vara 

ödmjuk inför andra genom att erbjuda henne ett brett kunskapsutbud. Förståelse är ett ord som 

återkommer ofta. I skapandet av en hel och självständig människa som kan vara ödmjuk inför 

andra behövs tid för individen att reflektera över livets frågor och ta ställning. Genom den 

krävande processen, som arbetet med livsfrågor faktiskt kan upplevas som för den enskilda 

eleven, anser jag att man utvecklar empati och förståelsen inför andra människor och deras 

kultur. För att kunna förstå hur människan funderar kring sitt liv och letar svar kanske i reli-

gioner och livsåskådningar, så menar jag att man själv måste ha funderat över vad som är 

väsentligt för sin egen existens och vad man vill leva för. Jag vill att eleverna ska kunna i 

jämförelse med sina egna ståndpunkter i livsfrågor kunna förstå att i andra kulturer ser man på 

saker på ett annat sätt och därför visa respekt inför andra åsikter. 

 

                                                 
1 Lpo 94, s. 5. 
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1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka begreppet livsfrågor och livsåskådning utifrån ämnet religion för att 

bilda mig en uppfattning som blivande lärare vad det består av och hur man kan ta upp livs-

frågor i undervisningen. Varför man gör det, vad man väljer som livsfrågor och vad ungdomar 

idag tycker är viktiga frågor om livet. Jag vill även undersöka livsfrågorna i konfrontation med 

den betygsättning som är obligatorisk i de äldre årskurserna i grundskolan. I läroplanen och 

kursplanen har jag fastnat för två begrepp, förståelse och reflektion, som jag uppfattar som 

centrala för undervisningen i religionskunskap och i skapandet av kunskap hos eleverna. Dessa 

begrepp vill jag undersöka närmare. 

 

1.2 Metod 

Genom att studera kursplaner, läroplaner och litteratur vill jag få fram hur förståelse och 

reflektion påverkar bildandet av kunskap och vad livsfrågor innebär i undervisningen. Den 

litteratur jag valt att använda mig av är Sven-Åke Selanders, professor i teologi, två böcker: 

Undervisa i religionskunskap och Livstolkning. Om religion, livsåskådning och etik i skolan i 

ett didaktiskt perspektiv och boken Barns tankar om livet där Sven G Hartman presenterar sina 

undersökningar om barns livsfrågor och slutligen boken Livstolkning och värdegrund, att 

undervisa om religion, livsfrågor och etik med en ytterligare text av Hartman men även med en 

text av Ragnar Furenhed. Jag har även genomfört en attitydundersökning i tre nionde klasser, 

med totalt 64 elever, i en skola i Mellansverige över vad elever anser är viktiga livsfrågor och 

hur de funderar kring ämnet. Undersökningen bestod av en enkät där eleverna fick i uppgift att 

sätta kryss för två livsfrågor av tretton möjliga som de ansåg intressanta eller viktiga att fundera 

över, det fanns även möjlighet att ge ett eget förslag. Vid undersökningstillfället gavs även 

instruktionerna muntligen med betoning på att de skulle vara så ärliga som möjligt och att de 

även fick välja ett svar istället för två eller helt låta bli att svara om de fann frågorna oenga-

gerande. För att få en inblick i hur verkligheten ser ut så har jag även studerat eleverna som 

svarade på min enkät vid lektionstillfällen, frågat en religionslärare och intervjuat en SO-lärare, 

verksam vid en annan skola i Mellansverige, om hur hon lägger upp sin religionsundervisning 

och hur stor del livsfrågorna får tas och hur arbetet kring dem i så fall betygsätts. 
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2. Livsfrågor som begrepp i läroplanen, förr och nu 

För att kunna svara på frågan om hur man kan undervisa om livsfrågor i klassrummet så måste 

jag först ta reda på varför man gör det. Det var först på 1960-talet som begreppet livsfrågor 

började ta plats inom religionskunskapen. När kristendomsundervisningen tappade sin domi-

nans över ämnet fick man upp ögonen för barnens egna tankar om livet och betydelsen av att 

kunna samtala om allmänmänskliga frågor. Flera undersökningar genomfördes för att ta reda på 

vad barn och ungdomar funderade kring och dessa fick senare ligga till grund för kommande 

läroplaner och läromedel och följdes upp vid senare tillfällen. Ett exempel är den attitydun-

dersökningen som genomfördes inför 1969 års läroplan för grundskolan, ”Tonåringen och 

livsfrågorna”2 som ökade intresset för livsfrågor i samhället och som har följts upp med flera 

liknande undersökningar på 70, 80 och 90-talen. 

 

I 1962 års läroplan för grundskolan var lärarens uppgift att ”ta upp frågor och händelser, som 

sysselsätter eleverna, samt att ställa in dem i ett större sammanhang och ge dem religiös och 

etisk belysning”.3 De viktiga frågorna som läraren skulle ta upp med klassen kretsade kring 

begrepp som t.ex. kärlek, tro, godhet, ärlighet och det skulle ske med utgångspunkt från ele-

vernas egna erfarenheter. Först i Lgr-69 nämns livsfråga som ett eget begrepp och läraren 

förväntades tillföra nya arbetsområden som liv och död, ansvar och skuld och abort och euta-

nasi i sin undervisning. I Lgr-80 får livsfrågor en ännu större roll än tidigare och ska nu till-

sammans med begreppet tro och etik bestämma studiernas innehåll men för att ge själva 

begreppen innehåll, mening och funktion sätts de samman med religioner och livsåskådningar.4 

Till skillnad från tidigare läroplaner så får inte begreppet livsfrågor så stor plats i den läroplan 

som gäller i dagens skolor, Lpo-94. Istället berörs begreppen förståelse på ett djupare plan än 

tidigare, något jag återkommer till lite längre fram. Däremot är det första som står skrivet i 

Skolverkets Kursplaner och betygskriterier för grundskolan 2000 under mål att sträva mot att 

religionskunskapen ska ”sträva efter att eleven reflekterar över etiska, existentiella och reli-

giösa frågor som berör hans eller hennes liv”.5 Under begreppet existentiella frågor kommer 

livsfrågor naturligt in och ses fortfarande som något ytterst viktigt för eleverna att bearbeta då 

dessa tillsammans med trosfrågor och att kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv är 

                                                 
2 Selander 1993, s. 55 f. 
3 Ibid, s. 55. 
4 Ibid, s.56. 
5 Kursplaner och betygskriterier, s. 81. 
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grundläggande för elevernas personliga utvecklingsprocess.6 Det individuella perspektivet 

inom religionskunskapen syftar till att ge eleverna ”möjligheter att bearbeta de egna livsfrå-

gorna” vare sig de uttrycks religiöst eller ej och det bästa sättet att bearbeta livsfrågorna är 

genom reflektion. 

 

                                                 
6 Ibid. 
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3. Livsfrågor, vad är det? 

I kursplaner och kriterier för grundskolan står att läsa om livsfrågor och att ”[v]arje människa 

reflekterar över sådana frågor och behöver tillägna sig redskap i from av traditioner, språk och 

symboler för att söka mening i de frågor som hon ställs inför i livet”.7 Vad är då livsfrågor eller 

existentiella frågor? Förutom de olika konkreta exemplen tagna ur tidigare läroplaner som 

kärlek, godhet, liv och död, ansvar och skuld etc. kan man enligt Sven G Hartman, som forskat 

kring barns tankar om livet, förklara begreppet i ett mer översiktligt perspektiv: 

 

”En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och för tillvaron 

i stort. En livsfråga är också uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över 

upplevelser av världen och av den egna personen i relation till världen och till livet 

i stort.”8 

 

En livsfråga kan alltså vara nästan vad som helst som rör sig inom området av existentiell 

problematik. Det finns universella livsfrågor, frågor som varför man måste dö, eller om det 

finns en gud? Men det finns även personliga livsfrågor, frågor som rör sig i en individs huvud 

och har uppkommit från barnets privata värld. Frågor om man är älskad, om man kommer att 

lyckas i framtiden eller frågor som kan uppstå vid en skilsmässa i familjen? Hartman menar att 

livsfrågor är ett uttryck för ett typiskt mänskligt behov och lyfter fram den egna individens 

erfarenheter som utgångspunkt.9 Livsfrågor bör ses i ett större sammanhang då de utgör frågor 

som söker sitt mål eller ett tänkbart svar och de speglar det man upplevt och sett.10 Därmed är 

livsfrågor något som kan benämnas som livskunskap. 

 

Det är ingen slump att man tar upp livsfrågor under skoltiden då man tänker sig att barn och 

speciellt ungdomar funderar kring livet men enligt Hartman så är det en myt att man som ung 

grubblar mer. Han menar att tonårstiden inte är så speciell när det gäller frågor av existentiell 

natur utan att tankar om livet dyker upp vid vändpunkter eller övergångsperioder i livet som vid 

skolstart, könsmognad, familjebildning och ålderdomen.11 Dessa övergångsperioder som finns 

i livet inträffar vid olika tillfållen hos människan och bara för att läraren är den vuxne i klass-

                                                 
7 Kursplaner s. 81 Ibid. 
8 Almén et al, s. 71. 
9 Hartman, s. 15. 
10 Almén et al, s. 70. 
11 Ibid, s. 64. 
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rummet så betyder det inte att han eller hon vet allt om livet och inte har några frågor. Det är det 

som förenar eleverna med läraren, att det alltid finns frågor som det inte finns några svar på men 

som det ändå är värda att ställa och då skapas en gemenskap som Furenhed beskriver så här: 

”Då lärare och elever möts i samtal om existentiella frågor skapas ny kunskap och ny insikt om 

vad det innebär att vara människa”.12 Det är dialogen mellan läraren och eleverna och eleverna 

sinsemellan som är det viktiga. Barn och unga som första gången orienterar sig i omvärlden och 

arbetar med att förstå sin tillvaro söker efter meningsfulla bilder av livet och arbetar med sin 

livstolkning.13 En persons värderingar är en del av det som ger mönster och mening åt hennes 

livstolkning.14 Att ha en egen livstolkning är något de flesta författare ser som något viktigt i 

arbetet med livsfrågor. Sven-Åke Selander menar att de som lyckats komma underfund med de 

existentiella frågorna är de som har en livstolkning att sätta in dem i. Självklart är det något som 

eleven själv får välja men han menar att behovet att välja är viktigt för alla som vill ha en grund 

för sin existens.15 Men hur kommer en livstolkning till uttryck i dagens sekulariserade samhälle 

och hur många ungdomar har idag en klar livstolkning att luta sig mot? Det finns grund för att 

prata om existentiella frågor i klassrummet. 

 

                                                 
12 Almén et al, s. 141. 
13 Ibid, s.70. 
14 Ibid, s. 78. 
15 Selander 1993, s. 69. 
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4. Livskunskap och undervisning 

Man får inte blanda ihop undervisningen i livsfrågor med terapi, men ibland kan det nog vara 

svårt att undvika känsloyttringar när man arbetar med något som går så djupt som våra livs-

frågor. Skolan ska inte bli en institution för terapi där eleverna kan älta sina privata problem, det 

har aldrig varit skolans uppgift, ej heller lärarnas, det finns kuratorer och psykologer till det. 

Utan det jag menar är att skolans uppgift är att förbereda eleverna för livet och vilken bättre 

plats att samtala om livet finns inte än skolan. 

 

Sven-Åke Selander anser att ”[d]e flesta är medvetna om att det finns viktiga övergripande 

frågor i livet att diskutera och är man inte medveten om det så bör man bli det, t.ex. genom 

religionskunskapsundervisningen i skolan”.16 Selander menar att man kan använda livsfrågor i 

undervisningen för att hjälpa eleverna att bearbeta de symboler som finns i vår omvärld och 

som de behöver bearbeta för att komma till rätta med deras individuella utveckling som män-

niska.17 I kursplanen står ”Att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till ämnets 

kärna”.18 Selander menar även att vi läser i skolan om livsprocesser, samhället, internationella 

frågor men aldrig i termer av t.ex. liv och död eller rätt och fel något han hävdar beror på att vi 

är rädda och därför reducerar det till fysiologi, geologi eller samhällsteori.19 

 

4.1 Förståelse 

I kursplanen för religionsämnet står skrivet att ”[i] ett internationaliserat samhälle baserat på 

etnisk och kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och 

formar sina liv” och att ”[ä]mnet ger möjligheter till ökad förståelse av såväl den egna som 

andras religioner, livsåskådningar, traditioner och kulturer.”20 Även i 1994 års läroplan påpe-

kas att skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”. Men v

menas med förståelse och inlevelse och hur främjar man det? Hur går det till att skapa förståelse 

för hur människor tänker, handlar och formar sina liv? Ragnar Furenhed delar upp dessa två 

begrepp under en dimension av djupare förståelse och menar att den ”förståelse för andra 

människor” som läroplanen talar om innebär en intellektuell förståelse medan ”förmåga till 

inlevelse” har att göra med en empatisk förståelse. För att en elev ska kunna uppnå en djupare 

ad 

                                                 
16 Ibid, s. 56. 
17 Ibid, s. 62. 
18 Kursplaner och betygskriterier, s. 82. 
19 Selander 1993, s. 58. 
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förståelse krävs att den intellektuella förståelsen och den empatiska förståelsen ska samspela i 

en synergi.21 Alltså man kan tänka sig att den intellektuella förståelsen innebär att man har 

kunskap om en religions innehåll och funktion, dvs. faktakunskap om dess ideologi och praktik 

medan den empatiska förståelsen innebär att man kan använda sina egna erfarenheter och 

tankar i processen vilket tillför en helhetsbild av religionen och motverkar känslor av distan-

sering. Att skolans religionsundervisning oftast innebär att eleverna lär in faktakunskaper där 

man framställer religioner som främmande och annorlunda skapar inte någon djupare förstå-

else. Att lära om religioner, som den brittiske religionspedagogen Michael Grimmith, menar 

händer här, får tillföljd att fördomar bekräftas eller förstärks. Den empatiska förståelsen, enligt 

Furenhed, får svårt att skapa jämvikt22 om den nu överhuvudtaget uppmärksammas. Att istället 

lära av religioner medför att ”ens egna tankar och värderingar belyses, kompletteras eller 

utmanas i mötet med alternativa livstolkningar, att man tvingas till ett personlighetsutvecklande 

nytänkande”23 och skapar då förståelse och inlevelse. För målet som de flesta religionslärare, 

inte bara jag och Furenhed, vill att eleverna ska uppnå är att komma fram till att religionerna är 

uppbyggda och består av människans tankar och frågor om livet och då även deras egna.24 

 

Med termen att förstå intellektuellt vill Furenhed att eleverna ska förstå genom att se samband 

mellan flera faktorer. Att förstå hur saker och ting är relaterade till och beroende av varandra 

och hur människan formas av olika yttre förutsättningar. Det kan innebära att förstå religion 

utifrån ett miljöperspektiv, och då avser Furenhed inte bara den rent fysiska miljön utan även 

den sociala, kulturella och historiska miljön. Han menar då förmågan att se samband mellan 

samhälle och religion, hur historiska händelser och kulturella företeelser har tolkats och in-

spirerat till omtolkningar i värderingar och livstolkningar. Även hur mänskliga behov som t.ex. 

de av samhörighet och mystik har format religioner. Förutom att se samband så innebär en 

djupare förståelse, även att se paradoxer och mångtydigheter i religionerna och att förhållandet 

mellan etik och moral inte alltid överensstämmer.25 

 

Med den empatiska förståelsen menar Furenhed att kunna förstå enskilda människor och deras 

livssituation.26 Men att krypa in under skinnet på en människa och helt och hållet förstå en 

                                                 
20 Kursplaner och betygskriterier, s. 81-83. 
21 Almén et al, s. 117. 
22 Ibid, s. 117. 
23 Almén et al, s. 117. 
24 Ibid, s. 118. 
25 Ibid, s. l19-128. 
26 Ibid, s. 131. 
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individ och dess känslor och livshistoria är inte lätt utan jag skulle vilja säga omöjligt. Inte blir 

det lättare om skillnaderna är så tydliga som t.ex. om en fjortonårig kille i ett klassrum någon-

stans i Sverige ska försöka förstå en medelålderskvinna i Somalia. Men då menar Furenhed att 

förståelse underlättas om de båda delar erfarenheter av att t.ex. ha mist någon anhörig.27 Att 

skapa empatisk förståelse kan alltså utgå ifrån det som är grundläggande mänskliga känslor 

eller behov, det som alla människor delar vare sig religiös eller kulturell tillhörighet. Känslor 

som glädje och sorg eller behov av att skapa ritualer vid olika skeenden i livet. Men det är inte 

bara delad erfarenhet, känslor och behov som gör empatisk förståelse möjlig. Enligt Furenhed 

så är den allra viktigaste faktorn, emotionell begåvning dvs. inlevelseförmåga, att känslomäs-

sigt kunna inta den andres perspektiv.28 

 

Men hur utpräglad är egentligen förmågan att leva sig in i andra människors situation hos våra 

svenska elever idag? Är det något de är intresserad av överhuvudtaget? En elevs emotionella 

begåvning kan skilja sig från en annans och om det beror på medfödd talang eller om han eller 

hon fått fler tillfällen att träna upp sin förmåga råder det delade meningar om. Grundskolans 

mål och ansvar är bl.a. enligt Lpo-94 att varje elev ”har utvecklat förståelse för andra kultu-

rer”.29 Det krävs träning och stimulans i första hand genom samtal, som Furenhed säger,30 och 

att läraren ska hålla sig objektiv men ändå uppmuntra till reflektion och utgå från elevernas 

livserfarenhet. Gränsen kan vara tunn mellan det man uppfattar som ett sätt att skapa förståelse 

och på det sättet fördomar förs vidare. Det finns elever som inte har fått denna träning och 

därför när de konfronteras med det upplever det som krävande och onödigt. De ser det som 

mycket enklare om läraren ger dem de rätta svaren och de rätta tolkningarna. Alltså bör man 

börja tidigt med att låta eleverna fundera och reflektera över frågor som rör deras direkta 

omvärld och samtidigt låta dem uppleva andra kulturer. 

 

En lärare som jag intervjuat vill se att eleverna skapar förståelse genom att först känna sin egen 

kultur, d.v.s. veta hur vår kultur är präglad av kristendomen och utifrån den kunskapen jämföra 

med andra kulturer och religioner. Detta innebär att man i klassen jobbar främst med kristen-

domen för att skapa en klar uppfattning om religionens betydelse för det Sverige vi lever i idag 

för att sedan t.ex. kunna jämföra kristendom med islam och judendom. Men läraren i det här 

                                                 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Lpo 94, s. 12. 
30 Almén et al, s. 137. 
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fallet ser den djupare förståelsen för andra kulturer som inte något bundet vid religionsunder-

visningen utan genomsyrar även de andra SO-ämnenas undervisning. 

 

4.2 Reflektion 

”[r]eligionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv och 

sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt” Att eleverna ”reflekterar över 

etiska, existentiella och religiösa frågor”31 är det första målet som presenteras i kursplanen 

under de mål som skolan ska sträva efter att uppfylla i undervisningen. Flera av de författare jag 

stött på talar om reflektionens betydelse för den djupare förståelsen och i skapandet av en 

personlig livsåskådning. Sven Hartman ser ett dynamiskt förhållande mellan livsfrågor, livs-

tolkning och handling som ger impulser av ständigt nya upplevelser och erfarenheter då män-

niskan prövar sig fram, strävar efter att göra världen begriplig och ständigt möts av nya tankar 

som inte alltid stämmer överens med hennes livstolkning. Reflektion är det centrala i det här 

förhållandet och det som skapar balans och gör det möjligt för henne att utveckla förståelse och 

skapa eller nyskapa i sin livstolkning Hartman menar att människans behov av att organisera 

sin omvärld, för att kunna tolka den, upprätta värderingar och förhålla sig till den, är en process 

som pågår hela livet.32 Att processen som pågår när eleverna reflekterar och skapar sig en 

uppfattning om värdering och livstolkning ska ingå i undervisningen motiveras även utifrån 

kursplanen för religionskunskapen där det påpekas att bearbetning av livsfrågor och betrak-

telser av tillvaron ”ingår i en personlig utvecklingsprocess”.33 

 

Sven-Åke Selander ser reflektion, ”ett filosoferande över vilka de grundläggande förutsätt-

ningarna för mänsklig existens egentligen är”,34 som ett skäl till varför livsfrågor ska ligga till 

grund för undervisningen. Eleverna måste på egen hand få reflektera över frågor, intryck och 

erfarenheter och på så sätt smälta kunskapen för att förståelse och insikt ska kunna skapas. Det 

är viktigt att läraren är objektiv och väntar med att ge sin syn på saken, om de nu behöver göra 

det alls. Selander menar att om läraren ger alltför färdiga och kategoriska svar kan reflektionen 

hämmas vilket får till följd att eleven kanske slutar reflektera. Det har hänt att elever uppskattar 

fasta svar för då behöver de inte tänka så mycket själva men det leder knappast till någon 

                                                 
31 Kursplaner och betygskriterier, s. 81. 
32 Almén et al, s. 72-73. 
33 Kursplaner och betygskriterier, s. 81. 
34 Selander 1993, s. 56. 
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personlighetsutveckling,35 eller djupare förståelse. Reflektion kring livsfrågor måste vara 

öppen vilket kan få resultat i att frågorna som ställs kan var viktigare än svaren och som lärare 

så kan det kännas skrämmande att öppna en diskussion där man inte har alla svaren själv och 

istället reducerar frågorna till sådant som man har svaren på och kan stödja fakta på. Men 

Selander menar att man inte ska vara rädd för frågor utan svar och att man kan stimulera 

eleverna med att utgå från hur människor, religioner och livsåskådningar har svarat i olika tider 

och sedan låta dem ställa egna frågor.36 

 

                                                 
35 Ibid, s. 57. 
36 Ibid. 
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5. Elever och livsfrågor 

För att kunna undervisa i livsfrågor, eller i so ämnena överhuvudtaget, krävs enligt Hartman, 

konkretion. Det är många abstrakta företeelser som kan vara svåra för eleverna att förstå och då 

gäller det att man konkretiserar stoffet genom att utgå från barnens egna erfarenheter och 

spontana intresse. Då gäller det att man tar reda på vad eleverna funderar på just nu.37 

 

5.1 Resultat av Hartmans undersökning 

Sven G Hartman har utfört en rad olika undersökningar vid flera tillfällen under slutet av 

1900-talet bland svenska barn och ungdomar vilka frågor de funderar kring. Hans undersök-

ningar har visat att vid den här åldern är livsfrågorna rotade i barnens egna erfarenheter och ofta 

det som har att göra med den direkta omgivningen som kamrater och skola. Det som hans 

undersökningar tydligt visar är att yngre barn och barn i mellanstadieåldern, 4-6:an, funderar 

mycket kring temat skuld och rädslor som t.ex. att vara ensam hemma.38 Motiv som ensamhet, 

mobbning, fritidsaktiviteter och kamratrelationer, rättvisefrågor, speciella glädjeämnen som 

hästar och fotboll, frågor om liv och död och krig och framtid är de mest frekventa i barns 

tankevärld. Enligt Hartman så speglar barns tankevärld det samhälle vi lever i idag och som de 

växer upp i, då både det positiva och det negativa återspeglas i barnens funderingar.39 En 

attitydundersökning som Hartman genomförde år 1990 på högstadiet och jämför med resultat 

från mellanstadiet utförda 1978/88 visar på en liten skillnad mellan vad barn och ungdomar på 

mellanstadiet och högstadiet tycker är viktiga livsfrågor. Däremot på högstadiet var det mer än 

dubbelt så många som valde hur man kan veta vad som är rätt och fel än på mellanstadiet. De 

frågor som på båda stadierna fått flest svar är frågorna: varför man måste dö och varför en del 

blir mobbade.40 Dessa resultat visar att skillnaden mellan motiven när det gäller äldre och yngre 

barn inte är så stor, de kretsar fortfarande kring grundvillkoren för det mänskliga livet, döden 

och kamratskap. Då frågorna inte ändrade sig så markant så uppfattar Hartman att ålder och kön 

gjorde stor skillnad när det gällde att uttrycka sina reflektioner. Han förklarar det med att 

perspektivet ändras och utvidgas med åren och att flickor mognar tidigare och att de även visar 

större intresse för sociala frågor.41 

 

                                                 
37 Almén et al, s. 54. 
38 Hartman, s. 94-95. 
39 Almén et al, s. 58-59. 
40 Ibid, 56-59. 
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5.2 Resultat från min undersökning. 

I den attitydundersökning som jag genomförde i november 2003 i tre nionde klasser vid en 

högstadieskola i Mellansverige visade det sig att ungdomar funderar över livsfrågor. Min 

undersökning har stora likheter med den Hartman utförde under år 1978, 88 och 90 både på 

barn på mellan- och högstadiet förutom att en fråga är utbytt och att jag gav eleverna frihet att 

ge egna alternativ. Eleverna fick skriftligen i uppgift att sätta kryss för två livsfrågor av tretton 

möjliga som de ansåg intressanta eller viktiga att fundera över. Mitt mål var att eleverna skulle 

svara så ärligt som möjligt vilket innebar att några elever lämnade in ett svar istället för två eller 

så gav de egna förslag som t.ex. jämställdhet eller det motsatta könet. Utifrån de livsfrågor 

eleverna fick att välja på fanns teman av flera olika slag som t.ex. mobbing, döden, familj, rätt 

och fel och idrott. Jag har valt att redovisa de resultat som jag finner intressant och relevant, 

resterande resultat finns i författarens privata arkiv. 

 

5.3 Sammanställning av enkätundersökningen 

Livsfrågor Alla Flickor Pojkar 
Alla klasser n= 124 n = 62 n = 62 
Om alla människor är lika mycket värda 24 (19%) 17 (27%) 7 (11%) 
Hur mycket vuxna ska få bestämma över sina barn 19 (15%) 10 (16%) 9 (14%) 
Hur det är att vara invandrare i Sverige 17 (14%) 7 (11%) 10 (16%) 
Hur en bra kamrat ska vara 13 (10%) 6 (10%) 7 (11%) 
Hur man ska veta vad som är rätt och fel 12 (9%) 4 (6%) 8 (13%) 
Varför man känner sig så ensam ibland 7 (6%) 5 (8%) 2 (3%) 
Hur man ska bli bra i idrott 6 (5%) 0 (0%) 6 (10%) 
Varför en del blir mobbade 6 (5%) 4 (6%) 2 (3%) 
Om man behöver någon att tro på 6 (5%) 4 (6%) 2 (3%) 
Varför man måste dö 5 (4%) 1 (3%) 4 (5%) 
Hur man ska vara mot varandra i familjen 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 
Om det finns en Gud som skapat allt 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 
 

Bland alla svar fanns två frågor som engagerade eleverna mest; om alla människor är lika 

mycket värda och hur det är att vara invandrare i Sverige. Anledningen till att just frågan om 

alla människor är lika mycket värda fick så stor svarsfrekvens beror på att flickornas svar väger 

över och att flickorna svarade mer enhetligt likadant medan pojkarna har större spridning på 

sina svar. Det var istället frågan om hur det är att vara invandrare i Sverige som fick flest svar 

hos pojkarna. Däremot visade både pojkar och flickor lika stort intresse för frågorna om hur en 

bra kamrat ska vara och hur mycket vuxna ska få bestämma över sina barn vilket nog beror på 

                                                 
41 Ibid, s. 56. 

 15



att både pojkar och flickor har liknande erfarenheter och funderingar kring dessa ämnen. Även 

om frågan om hur mycket vuxna ska få bestämma fick så många svar så fick frågan om hur man 

ska vara mot varandra i familjen knappt några svar alls! När det gäller könsskillnader så visade 

pojkarna, inte helt oväntat stort intresse för frågan om hur man blir bra i idrott, men något som 

förvånade mig var att i en klass var det många pojkar som istället valde både frågan om hur en 

bra kamrat ska vara och hur man ska veta vad som är rätt och fel eller varför man känner sig 

ensam ibland. I överlag så var det fler pojkar som valt frågan om hur man kan vet vad som är 

rätt och fel än flickor. Vissa svar får en att fundera lite extra över vad som egentligen speglas i 

undersökningen, om det är något eleverna funderar kring ibland eller något som berättar om 

deras egentliga livssituation. En flicka som jag uppmärksammade i undersökningen hade valt 

de två frågorna: varför man känner sig så ensam ibland och varför en del blir mobbade. 

 

5.4 En jämförelse 

Det finns ett skäl till varför jag ändrade Hartmans undersökningsmodell och, bland annat, valde 

att byta ut frågan om hur barn kommer till världen som Hartman använt i sin undersökning, 

under 70, 80, och 90-talen, till frågan om människor är lika mycket värda. Hur barn kommer till 

världen borde vara något som de flesta elever idag har vetskap om när de går på högstadiet och 

frågan om människors lika värde verkade då som ett bättre alternativ i dagens debatter om bl.a. 

jämställdhet och rasism. Då min undersökning inte helt överensstämmer med Hartmans så kan 

jag inte göra en korrekt jämförelse, men resultaten visar ändå på att samma frågor fortfarande 

har stort intresse. I min undersökning visade det sig att det är fortfarande kamratskap och 

relationer, invandring och frågor om rätt och fel som får många svar. Däremot frågan om varför 

man måste dö, som fick många svar i Hartmans undersökning, engagerade inte de elever som 

deltog i min undersökning, i alla fall inte vid det tillfället. Både när det gäller hur en bra kamrat 

ska vara och varför en del blir mobbade visar i båda undersökningarna på likvärdig svarsfre-

kvens hos både flickor och pojkar, alltså något som fortfarande är intressant för ungdomarna. 

Frågan om det finns en gud som skapat universum och allt liv fick många svar i Hartmans 

undersökning medan i min undersökning visade eleverna svalt intresse för just den frågan. Den 

sista undersökningen Hartman genomförde var på 90-talet och sedan dess kan man se att vissa 

frågor inte längre är aktuella eller i alla fall inte för min undersökningsgrupp. Det undersök-

ningarna visar är hur intresse för en livsfråga kan skilja sig beroende på klass, tillfälle och det 

som är modernt just nu. 
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6. Livsfrågorna och verkligheten i skolan 

6.1 Hur undervisas arbetet med livsfrågor? 

Vissa undervisningsmaterial kan tyvärr trots de bästa ambitioner hos dem som producerat dem, 

försvåra eller helt enkelt motverka den empatiska förståelsen. Ett exempel är enligt Furenhed 

de otal böcker och filmer som idag används i undervisningen där barn och ungdomar berättar 

om sin religion och framstår som något av en expert i ämnet. Det är med goda intentioner och 

för att underlätta förståelse och identifikation som läroboksförfattarna lägger fokus på ett ungt 

perspektiv på religionen. I en presentation av detta slag vill självklart den som berättar visa upp 

sin religion på ett representativt sätt vilket kan leda till att ytterligheter och skillnader kommer i 

fokus och förstärker bilden av att vara annorlunda. Furenheds kritik mot det här sättet att 

presentera en religion grundar sig just i att det exotiska och främmande lyfts fram vilket leder 

till att eleverna får en stereotypisk bild av religionen istället för att fokusera på människan i 

första hand.42 Eleverna lär sig om istället för av. Han menar alltså att den bästa undervisningen 

där elevernas förståelse för religionerna och insikten att människan har likheter sker i möten 

med andra, i dialogen. Att låta eleverna träffa en representant, en levande människa, som ”ser ut 

som vem som helst, kanske pratar dialekt, som blir glad och provocerad av frågor (och inte har 

svar på alla) och som måste sluta i tid för att hämta barnen på dagis”43 motverkar distansering 

och lyfter fram det allmänmänskliga. 

 

Den lärare jag intervjuat har sin målsättning i religionskunskapen att ge en presentation av olika 

religioner och att eleverna ska förstå att det är den kristna kulturen som ligger till grund för det 

svenska samhället och att våra lagar bygger på 10 Guds bud.44 Hennes argumentation är 

mycket lik det som står i läroplanen: ”etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk

humanism”

 

 

 

                                                

45 och i kursplanen: ”förståelse av det svenska samhället och dess värderingar 

fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige”.46 Hon anser att 

livsfrågor kan komma in naturligt i alla SO-ämnen och inte bara i ämnet religion och hon brukar

ta upp livsproblematik som t.ex. familjens betydelse och utveckling när industrialiseringen tas

 
42 Almén et al, s. 133. 
43 Almén et al, s. 132. 
44 Intervju med en lärare, se bilaga. 
45 Lpo 94, s. 5. 
46 Kursplaner och betygskriterier, s. 81. 
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upp i historieämnet, annars så diskuterar hon med eleverna någon aktuell händelse, mest 

vardagsproblematik t.ex. något som hänt i klassen.47 

 

Efter att ha gjort deltagande observationer i ett flertal klasser under flera praktiktillfällen på två 

skolor och genom min intervju har jag förstått att den vanligaste förekommande tillämpningen 

av livsfrågor i undervisningen är att man som lärare tar upp en aktuell händelse, något som hänt 

i närmiljön eller något som händer i världen. Ett exempel ur en lokal kursplan från en svensk 

skola för religionskunskapen ser ut så här: 

 

Kursplan i Religion 

 

”Åk 7 

- skapelsemyter utanför bibeln 

- bibelns länder och folk 

- aktuella etiska och moraliska frågor 

Åk 8 

- några kristna samfund 

- aktuella etiska och moraliska frågor 

Åk 9 

- några världsreligioner 

- aktuella etiska och moraliska frågor” 

 

Beskrivningen av denna lokala kursplan kan verka lite mager, vilket beror på att religion bara är 

en del av ämnet SO. Men jag vill hävda att det även visar hur lätt man kan tolka de kursplaner 

och betygskriterier som skolverket upprättat. Att ta upp ”aktuella etiska och moraliska frågor” 

måste vara tolkningen av livsfrågor men jag förhåller mig kritisk till formuleringen. Om det inte 

händer något särskilt som man känner är en aktuell eller moralisk fråga, glöms arbetet kring 

livsfrågor bort då? En förklaring från en religionslärare jag frågat och som arbetar utifrån denna 

kursplan är att det är en målsättning att arbeta med aktuella händelser men att det lätt glöms 

bort.48 

 

                                                 
47 Intervju med en lärare, se bilaga. 
48 Fråga ställd till en lärare i religion, se bilaga. 
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6.2 Livsfrågor och betyg 

Då återstår frågan om hur man utvärderar arbetet med livsfrågor. Jag ställer mig frågan om man 

verkligen kan bedöma kunskaper i livsfrågor? I kursplaner för religionsämnet, under mål som 

eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, står att eleven skall för att få godkänt på 

kursen ”kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor” och 

”kunna föra etiska resonemang och se konsekvenserna av olika ställningstaganden”.49 Vid 

bedömning av elevens kunskaper lyfts elevens egna tankar fram som avgörande. Det är 

”[e]levens reflektioner angående frågor om rätt och orätt, rättvisa och relationer samt frågor 

kring livets ursprung, mål och mening, synen på människan och samhälle samt frågor om 

gudstro och gudsuppfattning”50 som ska ligga till grund för bedömningen av elevens kunskaper 

i religionsämnet. För att få godkänt på religionskunskapen krävs alltså att eleverna ska kunna 

samtala, resonera och reflektera förutom att det även ingår kunskaper om kristendomens 

påverkan på det svenska samhället och trosuppfattningar i några andra livsåskådningar. I 

jämförelse med kriterier för betyget väl godkänt så ska eleven inte bara kunna reflektera och 

formulera tankar kring livsfrågor utan även känna till andra synsätt än sitt eget och först på 

kriterier för betyget mycket väl godkänt krävs det av eleven att hon eller han ska kunna jämföra 

sina egna ställningstaganden i livsfrågor och etik med ”tankar och handlingar i olika religioner 

och livsåskådningar”.51 Under mål att sträva mot och det som ska betygsättas tas inte begreppet 

om förståelse upp alls fast det fanns med under mål att sträva emot. Själva kunskaperna om 

olika religioner kan ses som enklare att testa och betygsätta men hur bedömer man utifrån 

tankar och reflektioner? 

 

Den lärare jag intervjuat talar även hon om problematiken inför betygsättning. Hon ser det som 

att eleverna genom arbetet med livsfrågor får mer kunskaper i socialkompetens,52 men social 

kompetens är något som inte dagens skola betygsätter. Hon framhåller betydelsen av att man 

som lärare är tydlig och talar om för eleverna hur man betygsätter deras arbete, t.ex. att de ska 

kunna kommunicera muntligt eller skriftligt och de exemplen hon ger är inte helt oväntat 

hämtat ur betygskriterierna. Att eleverna på godkänd nivå ska kunna svara på enkla frågor men 

                                                 
49 Kursplaner och betygskriterier, s. 84. 
50 Ibid. 
51 Ibid, s. 85. 
52 Intervju med en SO-lärare, se bilaga. 
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för att få väl godkänt ska de kunna jämföra två åsikter och sedan på nivån för mycket väl 

godkänt ska eleverna både kunna jämföra och analysera.53 

 

                                                 
53 Intervju med en SO-lärare, se bilaga. 
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7. Diskussion 

Det är nog lätt att se på arbete med livsfrågor i undervisningen med skepsis. Många anser nog 

att det här med livsfrågor är något svårt och outforskat och menar att det är ju så lite tid ändå i 

ämnet och det som sätter störst hinder är nog problemet med hur man betygsätter det. Det 

exemplet från den lokala kursplanen i religion ger en bild av hur verkligheten ser ut. Formule-

ringen att man ska ta upp aktuella etiska och moraliska frågor är väldigt vag vilket får till följd 

att det inte alltid efterlevs. Det glöms lätt bort som den lärare jag frågat uttryckte sig. Även om 

det finns en ambition hos skolledningen och lärarna att diskutera livsfrågor i skolan så är det 

inget som uppmärksammas eller egentligen sätts något värde på. Det finns ju så mycket annat 

och viktigare eleverna behöver lära sig inom religionskunskapens ramar, som t.ex. hinduismens 

gudar och Jesus alla mirakler och religionskunskap är ju en sådan liten del av hela SO-ämnet. 

Det är nog lätt som lärare att resonera som så att det är enklare att låta eleverna läsa in det som 

står i den lokala kursplanen för årskursen och sedan ha ett prov på det. Detta handlar om vilken 

syn man har på vad som är viktig kunskap. Arbetet med livsfrågor är för krävande helt enkelt, 

tidsmässigt och organisatoriskt. Men varför ignorera något som står i kursplanen? Alla undrar 

ju över dessa frågor så varför inte ta upp dem? 

 

Det är begreppen förståelse och reflektion som jag menar är det väsentliga i skapandet av 

kunskap om hur världen fungerar. Det är den djupare förståelsen som jag vill att eleverna ska 

utveckla i och med undervisningen i livsfrågor vilket jag menar eleverna får chans att göra om 

de får lära av religionerna istället för att lära om dem, som Furenhed säger. Att lära om reli-

gionerna som är den undervisning som jag själv under min skoltid mest har fått tagit del av 

hämmar, enligt min åsikt, den personliga utvecklingen och gynnar snedvridna fördomar. Allt på 

grund av den fälla, som jag tror många lärare hamnar i när man framställer främmande reli-

gioner som något exotiskt eller, kanske även på grund av bristande objektivitet, som något 

hotande. Till exempel om en elev i nio års tid bara har läst om främmande exotiska religioner 

där man dyrkar underliga gudar och beter sig på annorlunda sätt och där läraren uppmärk-

sammar vissa delar, som en lärare vid ett praktiktillfälle yttrade: ”Tänk vad konstigt, va! Att 

hinduerna tror på återfödelse!”, så kan inte jag se att den djupare förståelsen för andra kulturer 

skapas. Visst anser jag att olikheter kan uppmärksammas men då bör det ske med intentionen 

att skapa en diskussion i klassen och inte något läraren påvisar för att särskilja en religion som 

mer rätt än den andra. För att ge eleverna en chans att skapa förståelse för andra livsåskådningar 

bör man låta dem undersöka skillnaderna och uppmuntra dem att söka likheter. Det är i dia-
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logen mellan elever och lärare, elever sinsemellan och en möjlig representant från någon 

livsåskådning som den verkliga förståelsen och kunskapen skapas. Först och främst så vill jag 

påstå att för att kunna skapa sig en förståelse för andra så måste man först fundera över hur man 

själv tänker, handlar och formar sitt liv! För att förstå andra så måste man först förstå sig själv. 

Jag ser det som självklart att man förutom att erbjuda eleverna allmän kunskap om t.ex. ma-

tematik, samhällskunskap och språk även erbjuder dem en insikt i, det jag vill kalla, livskun-

skap. Det vill säga att arbeta med livsfrågor aktivt i undervisningen och låta eleverna reflektera 

över dem för att ge dem en djupare förståelse för andra kulturer och värderingar. 

 

För att kunna få in livsfrågor i undervisningen på högstadiet krävs någon form av utvärdering 

och betygsättning men det att betygsätta utifrån elevernas tankar och reflektioner verkar inte 

som någon lätt uppgift. Ens egna tankar är något personligt och att betygsätta det känns nästan 

som att sätta betyg efter mognad något jag upplever grundskolans betygskriterier vara. För att 

uppnå betyget godkänt krävs av eleverna, ifråga om livsfrågor, att de ska kunna reflektera, 

resonera och formulera sig i existentiella frågor som rör sin egen omgivning. Jag ser inte att 

något utav dessa begrepp stämmer in på att eleverna besitter någon djupare förståelse för andra 

människor eller någon förmåga till inlevelse, som det talas om i läroplanen. Däremot när det 

gäller de högre betygen beskrivs mer de färdigheter jag menar införlivar själva betydelsen av att 

ha en djupare förståelse för andra kulturer, nämligen att de känner till andra ståndpunkter än 

sina egna och att de ska kunna jämföra sina ståndpunkter med andra religioners och livs-

åskådningars. Blir då förmågan till inlevelse och djupare förståelse en fråga om mognad eller 

intelligens? Det är väl något eftersträvansvärt att alla elever ska utveckla förmågan till inlevelse 

och förståelse. Eftersom jag känner att jag inte fått något klart svar än på frågan hur man 

egentligen betygsätter tankar och reflektioner så återstår frågan om man verkligen kan bedöma 

det och om man borde göra det överhuvudtaget. Här blir konflikten tydlig mellan vad skolans 

organisation och det obligatoriska betygsystemet menar är viktig kunskap och det jag vill uppnå 

med min undervisning. 

 

När det gäller Hartmans undersökningar så vill jag förhålla mig kritisk då resultat alltid beror på 

vilka frågor man ställer, hur och vid vilken tidpunkt man ställer dem, och i vilken klass. Visst är 

det så som Hartman påpekar att perspektivet ändras med åldern och världen blir större och nya 

intryck tas in men vad ungdomar tänker på kan skilja sig från klass till klass och tillfälle till 

tillfälle. Hartmans åsikt om att flickor mognar tidigare och visar större intresse för sociala 

frågor kan jag inte riktigt hålla med om. Däremot kan jag inte förneka att det i min undersök-
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ning bara var pojkar som valde frågan om idrott och flickorna var dem som visade ett större 

enhetligt intresse för frågan om alla människors lika värde men när det kom till frågor om hur 

en bra kamrat ska vara och hur man kan veta vad som är rätt och fel visar siffrorna på ett jämt 

fördelat intresse hos båda könen. Att flickor skulle mogna tidigare och visa ett större engage-

mang för sociala frågor, vill jag hävda, är något av en myt eller kanske även en fördom. Jag 

menar att en könsskillnad kan lika gärna påvisa hur fördomar om pojkar och flickor lätt blir 

självuppfyllande eller att det helt enkelt beror på att flickor har fått mer träning i att reflektera 

över tankar och funderingar än pojkarna. 

 

Förutom den enkätundersökning jag genomförde har jag även tillbringat lite tid med eleverna 

under flera lektioner och mina erfarenheter både bekräftar och slår hål på de gamla fördomarna 

om flickors intresse för relationer och pojkarnas behov av idrott. De pojkar som i en klass valde 

hur en bra kamrat ska vara som en viktig fråga valde även som andra alternativ frågorna om 

ensamhet och rätt och fel vilket visar att även pojkar fundera på hur man ska vara mot varandra 

och relationer i allmänhet. Behovet är nog lika stort hos pojkarna som hos flickorna att samtala 

om dessa frågor, eller så är behovet större hos pojkarna som inte fått lika mycket träning. Efter 

att även ha fått lära känna eleverna i den här klassen lite bättre är min uppfattning den att många 

känner sig ensamma och inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till varandra eller vilka roller de 

har. Något som kanske är typiskt för ungdomar i den här åldern, att känna sig osäker över sig 

själv men ändå ett bevis på att det är nödvändigt att prata om dessa frågor i klassen. En flicka i 

den här klassen valde alternativen: varför man känner sig så ensam ibland och varför en del blir 

mobbade och om man nu tolkar det som att hon själv känner sig ensam och mobbad eller om 

hon svarade för någon annans räkning går inte att svara på men visar på en desto större anled-

ning att fånga upp dessa frågor och bearbeta dem i klassrummet. Det min undersökning tydligt 

visar är att det är främst relationer mellan oss människor som intresserar ungdomar idag. 

 

Hartman menar att barn och ungdomars funderingar speglar det samhälle vi lever i idag och om 

det stämmer så vill jag se en stor förändring från den tid Hartman senast genomförde sin 

undersökning på 90-talet och den tid vi lever i nu i början på 2000-talet. I Hartmans under-

sökning fick frågan om det finns en Gud som skapat universum betydligt många fler svar än i 

min undersökning. I dagens sekulariserade värld kanske frågan om Guds existens är överflödig 

och frågor som berör ungdomarna här och just nu som t.ex. frågor om relationer och moral och 

etik känns mer nödvändigt. Enligt Selander så spelar det stor roll om man har en livstolkning att 

sätta in livsfrågorna i när det gäller den bearbetning som krävs av individen i arbetet med 
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livsfrågor. Men om det nu är så idag att det inte är många av ungdomarna som har en klar 

livsåskådning att bolla livsfrågorna mot så ser jag det som ytterst viktigt att livsfrågor ingår i 

undervisningen och att eleverna får chans att reflektera över dem för att de ska få en chans att 

bilda sig en uppfattning om viktiga frågor i livet och kanske även få en del svar. 

 

Jag är själv kritisk till min undersökning och ser inte att den gav mig några svar på vad eleverna 

egentligen funderar kring, då jag gav dem förtryckta svar och inte gav dem utrymme att visa 

mig innehållet av det de funderar kring. En bättre metod kan nog vara att låta eleverna skriva 

uppsats utifrån frågorna eller att intervjua dem personligen men för att resultatet ska bli så ärligt 

som möjligt så anser jag att man bör känna eleverna väl i sådana fall. Jag valde enkätmetoden 

just på grund av att jag inte kände eleverna vid undersökningstillfället och för att få dem att 

svara ärligt och samtidigt vara anonym verkade den här metoden lämplig. Fortsatt forskning på 

det här området är välkommet och jag anser att det finns ett behov för det. Då vi idag inte har en 

gemensam livstolkning i samhället utan alla får bestämma själva vad de vill tro på så behövs 

livsfrågor tas upp till diskussion och därför behövs även fler metoder att ta reda på vad ung-

domar anser är viktiga frågor just nu, då samhället ständigt förändrar sig. 

 

När det gäller de värderingar som jag som lärare ska förmedla vidare till eleverna vill jag 

förhålla mig kritisk till hur det formuleras i läroplanen och i kursplanerna. Där det bland annat, 

står att det är utifrån den kristna etiken och västerländska humanismen som läraren ska fostra 

eleverna till självständiga, toleranta individer och att förståelse av det svenska samhällets 

värderingar fördjupas genom att eleverna lär sig om de kristna traditioner som dominerat i 

Sverige. Visst är det så att Sverige under en lång tid officiellt har varit ett kristet protestantiskt 

land och att det historiskt har haft påverkan på det som vi kallar det svenska samhället och att 

det är något som eleverna bör bli medvetna om men idag, 2004, så har vi ingen statskyrka 

längre. Jag hävdar att de värderingar som anses härstamma från kristen tradition och humanism, 

(t.ex. att du ska behandla andra så som dig själv), inte är något typiskt för kristendomen utan 

likväl går att finna i andra religioner, som t.ex. islam och hindusim, och kanske därför är något 

allmänmänskligt. Jag vill att eleverna ska förstå likheterna mellan oss människor och att vi alla 

har, och i alla tider har haft, ett starkt behov av att skapa mening i livet och därför upprättar 

gemensamma värderingar istället för att se skillnaderna och värdesätta vissa religioner högre. 

Däremot så står frågan om vad dessa värderingar består av kvar och besvaras varken i läro-

planen eller i kursplanen. Jag menar att detta är något som man bör ta upp till diskussion i 

klassen, om vad våra gemensamma värderingar egentligen är. För att värderingarna ska gälla 
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som gemensamma så bör alla vara överens om att de är det, så varför inte låta eleverna få 

reflektera över vad som är viktigt för dem och sedan upptäcka vilka värderingar som ligger till 

grund för andra livsåskådningar. För mig och min undervisning ser jag livsfrågor som centralt 

och ytterst viktigt inom ämnet religion, likväl som ingrediens i alla ämnen i skolan. 
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8. Sammanfattning 

Mitt mål med det här arbetet var att ta reda på vad livsfrågor kan innebära för undervisningen i 

religionskunskap och vilka livsfrågor som ungdomar idag anser är viktiga. Den attitydunder-

sökning som jag genomfört i tre nionde klasser och jämfört med vad Hartman kom fram till i sin 

undersökning tio år tidigare har visat att ungdomar idag intresserar sig mer för vardagliga 

problem och relationer än t.ex. frågor om det finns en Gud. Min undersökning visade att 

ungdomar bland annat finner frågor som de om människor är lika mycket värda och hur en bra 

kamrat ska vara som något viktigt och intressant att fundera kring. De två begrepp som jag har 

undersökt närmare, förståelse och reflektion, utifrån läroplanen, kursplanen och litteratur, har 

stött på svårigheter då jag analyserat dem mot bakgrund av verkligheten i skolan, med allt vad 

det innebär av lokala kursplaner och betygsättning. Jag har funnit att livsfrågor lätt glöms bort 

och får stå tillbaka för den traditionella undervisningen i religionskunskap med betoning på 

kunskaperna om de olika religionerna. Detta beror nog på att arbetet med livsfrågor lätt kan 

uppfattas som problematiskt just för att man som lärare kan känna rädsla inför att det inte finns 

några färdiga svar eller att det är svårt att betygsätta. Arbetet med livsfrågor är ingen enkel 

process, den upptas av frågor som söker sitt mål eller ett svar och speglar en individs personliga 

erfarenheter och kan därför upplevas som jobbigt för eleverna, och jag hävdar att skolan är ett 

utmärkt forum för att ta upp livsfrågor. 
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Bilaga 1. Frågeformulär 

Här kommer en lista med frågor som kan vara intressanta och viktiga att fundera 

över. Läs igenom dem och välj de två som du tycker är viktigast. Sätt kryss för de 

två sakerna. 

 

Hur en bra kamrat ska vara _____ 

Om det finns en Gud som skapat universum och allt liv _____ 

Hur mycket vuxna ska få bestämma över sina barn _____ 

Varför man känner sig så ensam ibland _____ 

Hur det är att vara invandrare i Sverige _____ 

Hur man ska vara mot varandra i familjen _____ 

Varför det finns arbetslöshet i Sverige _____ 

Hur man kan veta vad som är rätt och fel _____ 

Varför man måste dö _____ 

Hur man ska bli bra i idrott _____ 

Om man behöver någon att tro på _____ 

Om alla människor är lika mycket värda _____ 

Varför en del blir mobbade _____ 

Övrigt: Något annat du tycker är viktigt _____ 

 

………………………………………………… 
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Bilaga 2. Intervju utförd den 5 december 2003 med en SO-lärare vid en 

högstadieskola i Mellansverige 

1. Vad tycker du är det viktigaste i din religionsundervisning? 
 
”Öppna upp för tankar för etik och moral, värdegrundsfrågor så att man vågar delge varandra 
sina tankar och kan lyssna till varandra. Det handlar om respekt. Att eleverna tror, tänker, 
funderar är något personligt men jag vill ge luft åt deras egna tankar” 
 
”Ge en allsidig presentation av olika religioner. Det hör till allmänbildning att få veta att våra 
lagar bygger på 10 Guds bud. Förstå att det är den kristna kulturen som ligger till grund för vårt 
samhälle. Det öppnar upp för andra religioner om man vet vad kristendomen står för och gör att 
man kan jämföra.” 
 
2. Vilka mål arbetar du mot? 
 
”Värdegrunden” ”Att eleverna lär sig, tränar på att lyssna och respektera varandra” ”Kunskap 
och insikt t.ex. om flyktingars behov av en grund att stå på. Deras värderingar kan skilja sig från 
våra eller att vi har mycket gemensamt” 
 
3. Finns det lokala mål i ämnet? 
 
”Lokala mål som rör F-9 skolan innebär att vi besöker kyrkor, adventsgudstjänster i lokala 
kyrkor. Att någon gång under skoltiden besöka någon kyrka. När vi t.ex. tar upp väckelserö-
relser i 8:an får vi besök av utomstående, någon från en frikyrka.” 
 
4. Undervisar du om livsfrågor och i så fall hur? 
 
”Ja! Det kommer naturligt in när man undervisar om t.ex. industrialiseringen, efterkrigstiden 
och hur familjebilden förändrades under dessa perioder. Det blir mycket vardagsdiskussioner 
och funderingar.” 
 
”Livsfrågor kommer in under alla ämnen i SO-blocket, samhälle, historia, religion och geo-
grafi. Allt handlar om livsvillkor och de får lära sig om barn i deras egen ålder och man tar upp 
värderingar och hur de ändrats.” ”Det handlar om livskunskap.” ”Vad är viktigt i våra liv nu 
jämfört med förr.” 
 
”Jag tar upp händelser i vardagen, något som hänt, händer i klassen, tar upp det som ligger nära 
inpå elevernas personliga erfarenheter. Viktigt att man inte stänger in, utan att de får tänka, 
skriva i loggen, skriva dikt, läsa, prata” 
 
5. Hur betygsätter du arbetet kring livsfrågor? 
 
”Vad betygsätter man?” ”Den sociala kompetensen som man vill att de ska få, inte rygga 
tillbaka för sina frågor, att de vågar ta upp det som de kan ske inte kan prata om hemma.” 
 
”Att även de tysta får lyssna och få ord på sina tankar tror jag ger mycket men man måste kunna 
visa vad man lärt sig och hur man tänkt på något sätt. Kan inte betygsätta det jag inte ser. Gäller 
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att vara delaktig muntligt och kan man inte det så får man förmedla genom bild, text, symboler. 
Det finns ju dem som kan snacka fast det inte finns någon substans i det de säger.” 
 
”Godkänt ligger på att man kan svara på frågor medan VG får man om man kan jämföra t.ex. 
hinduism och buddhism, MVG får man om man både kan jämföra och analysera, motiverar sitt 
svar t.ex. på en fråga om hur du når kontakt med Gud och får tillfredsställelse inom olika 
religioner.” 
 
”Tydlighet är viktigt när man meddelar hur man bedömer. Om man vill att de ska kunna visa 
genom kommunikation, prata eller skriva.” ”Det är bra träning.” ”När man i 7-9 ska presentera 
ett land är det viktigt att man ger tydliga direktiv.” 
 
”Livsfrågor hör ihop med det abstrakta tänkandet och alla kanske inte alltid är mogen” ”Inte 
väja för det här och säga som lärare att: fy vad svårt, det här vill jag inte ta upp! Det kan vara 
jobbigt om eleverna frågar dig något eller om du tycker att det inte är intressant så låt eleverna 
prata.” 
 
”Det är ju fyra SO ämnen och ett gemensamt betyg.” ”Livsfrågor kommer lätt in i religion, men 
är del av all undervisning. Livskunskap. Relationsfrågor.” 
 
6. Vilka läroböcker använder du? 
 
Religion A 6-9, av Mats Molund 1998. 
 
Den här boken tar inte direkt upp livsfrågor, använder du dig av något annat material när du 
undervisar om livsfrågor? 
 
”Jag använder mycket skönlitteratur som har ett fritt uttryckssätt, för att skapa stämning och tar 
upp livsfrågor utifrån dem. Utvandrarna, tar upp nödår och Dickens hur barnens levnadsför-
hållande var under industrialiseringen i Storbritannien.” 
 
Fråga ställd till en högstadielärare i religion den 18 december 2003 

Vad betyder det att man tar upp aktuella etiska och moraliska frågor utifrån kursplanen? 
 
”Det betyder att man tar upp en aktuell fråga eller händelse i klassen och diskuterar. Men det är 
lätt att det glöms bort, ärligt talat, men det är en målsättning. Det var mer förr att man hade 
större arbeten om frågor som eutanasi eller abort och visst skulle man kunna ta upp abort igen. 
En fråga att ta upp skulle idag kunna handla om de stora företagen och deras löneskandaler.” 
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1. Inledning


Att just ämnet livsfrågor, likaväl som etik och moral, ofta hamnar inom religionsundervisningen i skolan är ingen nyhet. Det står klart och tydligt i kursplanen att dessa begrepp ska ingå i religionskunskapen men i 1994 års läroplan står även skrivet att det är hela skolans uppgift att förmedla de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.
 Därmed ska dessa begrepp inte behöva rutas in vid ett specifikt ämne utan vara något som efterföljs i alla skolans aktiviteter. Livsfrågor kan tas upp i alla ämnen och det är så jag vill se undervisningen i dagens skola. De tankar och funderingar eleverna har om livet kan yttra sig på många sätt och vid olika tillfällen, inte bara i klassrummet under religionskunskapen. Som blivande lärare, i svenska, engelska och religion, känns det därför motiverande att studera hur man kan undervisa om livsfrågor i först och främst religionskunskapen för att vara beredd.


Däremot så är det nog många lärare som ser på livsfrågor med skepsis eller rädsla, de kanske ser det som ett problem att undervisa om något så abstrakt och oförutsägbart som våra livsfrågor och hellre lägger fokus på det som är ämnets huvudaspekt, nämligen att ge kunskaper om de olika religionerna i världen. Ofta anordnas tema veckor där känsliga ämnen som t.ex. mobbing och rasism tas upp och det är inget jag är emot men jag vill ta reda på hur livsfrågor kan användas i själva religionsundervisningen. För mig och min undervisning ser jag livsfrågor som centralt och ytterst viktigt inom ämnet religion. En beskrivning av eleven som jag fastnade för i läroplanen är att skolans uppgift är att forma eleven till en komplett människa som kan vara ödmjuk inför andra genom att erbjuda henne ett brett kunskapsutbud. Förståelse är ett ord som återkommer ofta. I skapandet av en hel och självständig människa som kan vara ödmjuk inför andra behövs tid för individen att reflektera över livets frågor och ta ställning. Genom den krävande processen, som arbetet med livsfrågor faktiskt kan upplevas som för den enskilda eleven, anser jag att man utvecklar empati och förståelsen inför andra människor och deras kultur. För att kunna förstå hur människan funderar kring sitt liv och letar svar kanske i religioner och livsåskådningar, så menar jag att man själv måste ha funderat över vad som är väsentligt för sin egen existens och vad man vill leva för. Jag vill att eleverna ska kunna i jämförelse med sina egna ståndpunkter i livsfrågor kunna förstå att i andra kulturer ser man på saker på ett annat sätt och därför visa respekt inför andra åsikter.


1.1 Syfte


Mitt syfte är att undersöka begreppet livsfrågor och livsåskådning utifrån ämnet religion för att bilda mig en uppfattning som blivande lärare vad det består av och hur man kan ta upp livsfrågor i undervisningen. Varför man gör det, vad man väljer som livsfrågor och vad ungdomar idag tycker är viktiga frågor om livet. Jag vill även undersöka livsfrågorna i konfrontation med den betygsättning som är obligatorisk i de äldre årskurserna i grundskolan. I läroplanen och kursplanen har jag fastnat för två begrepp, förståelse och reflektion, som jag uppfattar som centrala för undervisningen i religionskunskap och i skapandet av kunskap hos eleverna. Dessa begrepp vill jag undersöka närmare.


1.2 Metod


Genom att studera kursplaner, läroplaner och litteratur vill jag få fram hur förståelse och reflektion påverkar bildandet av kunskap och vad livsfrågor innebär i undervisningen. Den litteratur jag valt att använda mig av är Sven-Åke Selanders, professor i teologi, två böcker: Undervisa i religionskunskap och Livstolkning. Om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv och boken Barns tankar om livet där Sven G Hartman presenterar sina undersökningar om barns livsfrågor och slutligen boken Livstolkning och värdegrund, att undervisa om religion, livsfrågor och etik med en ytterligare text av Hartman men även med en text av Ragnar Furenhed. Jag har även genomfört en attitydundersökning i tre nionde klasser, med totalt 64 elever, i en skola i Mellansverige över vad elever anser är viktiga livsfrågor och hur de funderar kring ämnet. Undersökningen bestod av en enkät där eleverna fick i uppgift att sätta kryss för två livsfrågor av tretton möjliga som de ansåg intressanta eller viktiga att fundera över, det fanns även möjlighet att ge ett eget förslag. Vid undersökningstillfället gavs även instruktionerna muntligen med betoning på att de skulle vara så ärliga som möjligt och att de även fick välja ett svar istället för två eller helt låta bli att svara om de fann frågorna oengagerande. För att få en inblick i hur verkligheten ser ut så har jag även studerat eleverna som svarade på min enkät vid lektionstillfällen, frågat en religionslärare och intervjuat en SO-lärare, verksam vid en annan skola i Mellansverige, om hur hon lägger upp sin religionsundervisning och hur stor del livsfrågorna får tas och hur arbetet kring dem i så fall betygsätts.


2. Livsfrågor som begrepp i läroplanen, förr och nu

För att kunna svara på frågan om hur man kan undervisa om livsfrågor i klassrummet så måste jag först ta reda på varför man gör det. Det var först på 1960-talet som begreppet livsfrågor började ta plats inom religionskunskapen. När kristendomsundervisningen tappade sin dominans över ämnet fick man upp ögonen för barnens egna tankar om livet och betydelsen av att kunna samtala om allmänmänskliga frågor. Flera undersökningar genomfördes för att ta reda på vad barn och ungdomar funderade kring och dessa fick senare ligga till grund för kommande läroplaner och läromedel och följdes upp vid senare tillfällen. Ett exempel är den attitydundersökningen som genomfördes inför 1969 års läroplan för grundskolan, ”Tonåringen och livsfrågorna”
 som ökade intresset för livsfrågor i samhället och som har följts upp med flera liknande undersökningar på 70, 80 och 90-talen.


I 1962 års läroplan för grundskolan var lärarens uppgift att ”ta upp frågor och händelser, som sysselsätter eleverna, samt att ställa in dem i ett större sammanhang och ge dem religiös och etisk belysning”.
 De viktiga frågorna som läraren skulle ta upp med klassen kretsade kring begrepp som t.ex. kärlek, tro, godhet, ärlighet och det skulle ske med utgångspunkt från elevernas egna erfarenheter. Först i Lgr-69 nämns livsfråga som ett eget begrepp och läraren förväntades tillföra nya arbetsområden som liv och död, ansvar och skuld och abort och eutanasi i sin undervisning. I Lgr-80 får livsfrågor en ännu större roll än tidigare och ska nu tillsammans med begreppet tro och etik bestämma studiernas innehåll men för att ge själva begreppen innehåll, mening och funktion sätts de samman med religioner och livsåskådningar.
 Till skillnad från tidigare läroplaner så får inte begreppet livsfrågor så stor plats i den läroplan som gäller i dagens skolor, Lpo-94. Istället berörs begreppen förståelse på ett djupare plan än tidigare, något jag återkommer till lite längre fram. Däremot är det första som står skrivet i Skolverkets Kursplaner och betygskriterier för grundskolan 2000 under mål att sträva mot att religionskunskapen ska ”sträva efter att eleven reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller hennes liv”.
 Under begreppet existentiella frågor kommer livsfrågor naturligt in och ses fortfarande som något ytterst viktigt för eleverna att bearbeta då dessa tillsammans med trosfrågor och att kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv är grundläggande för elevernas personliga utvecklingsprocess.
 Det individuella perspektivet inom religionskunskapen syftar till att ge eleverna ”möjligheter att bearbeta de egna livsfrågorna” vare sig de uttrycks religiöst eller ej och det bästa sättet att bearbeta livsfrågorna är genom reflektion.

3. Livsfrågor, vad är det?


I kursplaner och kriterier för grundskolan står att läsa om livsfrågor och att ”[v]arje människa reflekterar över sådana frågor och behöver tillägna sig redskap i from av traditioner, språk och symboler för att söka mening i de frågor som hon ställs inför i livet”.
 Vad är då livsfrågor eller existentiella frågor? Förutom de olika konkreta exemplen tagna ur tidigare läroplaner som kärlek, godhet, liv och död, ansvar och skuld etc. kan man enligt Sven G Hartman, som forskat kring barns tankar om livet, förklara begreppet i ett mer översiktligt perspektiv:

”En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och för tillvaron i stort. En livsfråga är också uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen och av den egna personen i relation till världen och till livet i stort.”


En livsfråga kan alltså vara nästan vad som helst som rör sig inom området av existentiell problematik. Det finns universella livsfrågor, frågor som varför man måste dö, eller om det finns en gud? Men det finns även personliga livsfrågor, frågor som rör sig i en individs huvud och har uppkommit från barnets privata värld. Frågor om man är älskad, om man kommer att lyckas i framtiden eller frågor som kan uppstå vid en skilsmässa i familjen? Hartman menar att livsfrågor är ett uttryck för ett typiskt mänskligt behov och lyfter fram den egna individens erfarenheter som utgångspunkt.
 Livsfrågor bör ses i ett större sammanhang då de utgör frågor som söker sitt mål eller ett tänkbart svar och de speglar det man upplevt och sett.
 Därmed är livsfrågor något som kan benämnas som livskunskap.


Det är ingen slump att man tar upp livsfrågor under skoltiden då man tänker sig att barn och speciellt ungdomar funderar kring livet men enligt Hartman så är det en myt att man som ung grubblar mer. Han menar att tonårstiden inte är så speciell när det gäller frågor av existentiell natur utan att tankar om livet dyker upp vid vändpunkter eller övergångsperioder i livet som vid skolstart, könsmognad, familjebildning och ålderdomen.
 Dessa övergångsperioder som finns i livet inträffar vid olika tillfållen hos människan och bara för att läraren är den vuxne i klassrummet så betyder det inte att han eller hon vet allt om livet och inte har några frågor. Det är det som förenar eleverna med läraren, att det alltid finns frågor som det inte finns några svar på men som det ändå är värda att ställa och då skapas en gemenskap som Furenhed beskriver så här: ”Då lärare och elever möts i samtal om existentiella frågor skapas ny kunskap och ny insikt om vad det innebär att vara människa”.
 Det är dialogen mellan läraren och eleverna och eleverna sinsemellan som är det viktiga. Barn och unga som första gången orienterar sig i omvärlden och arbetar med att förstå sin tillvaro söker efter meningsfulla bilder av livet och arbetar med sin livstolkning.
 En persons värderingar är en del av det som ger mönster och mening åt hennes livstolkning.
 Att ha en egen livstolkning är något de flesta författare ser som något viktigt i arbetet med livsfrågor. Sven-Åke Selander menar att de som lyckats komma underfund med de existentiella frågorna är de som har en livstolkning att sätta in dem i. Självklart är det något som eleven själv får välja men han menar att behovet att välja är viktigt för alla som vill ha en grund för sin existens.
 Men hur kommer en livstolkning till uttryck i dagens sekulariserade samhälle och hur många ungdomar har idag en klar livstolkning att luta sig mot? Det finns grund för att prata om existentiella frågor i klassrummet.


4. Livskunskap och undervisning


Man får inte blanda ihop undervisningen i livsfrågor med terapi, men ibland kan det nog vara svårt att undvika känsloyttringar när man arbetar med något som går så djupt som våra livsfrågor. Skolan ska inte bli en institution för terapi där eleverna kan älta sina privata problem, det har aldrig varit skolans uppgift, ej heller lärarnas, det finns kuratorer och psykologer till det. Utan det jag menar är att skolans uppgift är att förbereda eleverna för livet och vilken bättre plats att samtala om livet finns inte än skolan.


Sven-Åke Selander anser att ”[d]e flesta är medvetna om att det finns viktiga övergripande frågor i livet att diskutera och är man inte medveten om det så bör man bli det, t.ex. genom religionskunskapsundervisningen i skolan”.
 Selander menar att man kan använda livsfrågor i undervisningen för att hjälpa eleverna att bearbeta de symboler som finns i vår omvärld och som de behöver bearbeta för att komma till rätta med deras individuella utveckling som människa.
 I kursplanen står ”Att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till ämnets kärna”.
 Selander menar även att vi läser i skolan om livsprocesser, samhället, internationella frågor men aldrig i termer av t.ex. liv och död eller rätt och fel något han hävdar beror på att vi är rädda och därför reducerar det till fysiologi, geologi eller samhällsteori.


4.1 Förståelse


I kursplanen för religionsämnet står skrivet att ”[i] ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv” och att ”[ä]mnet ger möjligheter till ökad förståelse av såväl den egna som andras religioner, livsåskådningar, traditioner och kulturer.”
 Även i 1994 års läroplan påpekas att skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”. Men vad menas med förståelse och inlevelse och hur främjar man det? Hur går det till att skapa förståelse för hur människor tänker, handlar och formar sina liv? Ragnar Furenhed delar upp dessa två begrepp under en dimension av djupare förståelse och menar att den ”förståelse för andra människor” som läroplanen talar om innebär en intellektuell förståelse medan ”förmåga till inlevelse” har att göra med en empatisk förståelse. För att en elev ska kunna uppnå en djupare förståelse krävs att den intellektuella förståelsen och den empatiska förståelsen ska samspela i en synergi.
 Alltså man kan tänka sig att den intellektuella förståelsen innebär att man har kunskap om en religions innehåll och funktion, dvs. faktakunskap om dess ideologi och praktik medan den empatiska förståelsen innebär att man kan använda sina egna erfarenheter och tankar i processen vilket tillför en helhetsbild av religionen och motverkar känslor av distansering. Att skolans religionsundervisning oftast innebär att eleverna lär in faktakunskaper där man framställer religioner som främmande och annorlunda skapar inte någon djupare förståelse. Att lära om religioner, som den brittiske religionspedagogen Michael Grimmith, menar händer här, får tillföljd att fördomar bekräftas eller förstärks. Den empatiska förståelsen, enligt Furenhed, får svårt att skapa jämvikt
 om den nu överhuvudtaget uppmärksammas. Att istället lära av religioner medför att ”ens egna tankar och värderingar belyses, kompletteras eller utmanas i mötet med alternativa livstolkningar, att man tvingas till ett personlighetsutvecklande nytänkande”
 och skapar då förståelse och inlevelse. För målet som de flesta religionslärare, inte bara jag och Furenhed, vill att eleverna ska uppnå är att komma fram till att religionerna är uppbyggda och består av människans tankar och frågor om livet och då även deras egna.


Med termen att förstå intellektuellt vill Furenhed att eleverna ska förstå genom att se samband mellan flera faktorer. Att förstå hur saker och ting är relaterade till och beroende av varandra och hur människan formas av olika yttre förutsättningar. Det kan innebära att förstå religion utifrån ett miljöperspektiv, och då avser Furenhed inte bara den rent fysiska miljön utan även den sociala, kulturella och historiska miljön. Han menar då förmågan att se samband mellan samhälle och religion, hur historiska händelser och kulturella företeelser har tolkats och inspirerat till omtolkningar i värderingar och livstolkningar. Även hur mänskliga behov som t.ex. de av samhörighet och mystik har format religioner. Förutom att se samband så innebär en djupare förståelse, även att se paradoxer och mångtydigheter i religionerna och att förhållandet mellan etik och moral inte alltid överensstämmer.


Med den empatiska förståelsen menar Furenhed att kunna förstå enskilda människor och deras livssituation.
 Men att krypa in under skinnet på en människa och helt och hållet förstå en individ och dess känslor och livshistoria är inte lätt utan jag skulle vilja säga omöjligt. Inte blir det lättare om skillnaderna är så tydliga som t.ex. om en fjortonårig kille i ett klassrum någonstans i Sverige ska försöka förstå en medelålderskvinna i Somalia. Men då menar Furenhed att förståelse underlättas om de båda delar erfarenheter av att t.ex. ha mist någon anhörig.
 Att skapa empatisk förståelse kan alltså utgå ifrån det som är grundläggande mänskliga känslor eller behov, det som alla människor delar vare sig religiös eller kulturell tillhörighet. Känslor som glädje och sorg eller behov av att skapa ritualer vid olika skeenden i livet. Men det är inte bara delad erfarenhet, känslor och behov som gör empatisk förståelse möjlig. Enligt Furenhed så är den allra viktigaste faktorn, emotionell begåvning dvs. inlevelseförmåga, att känslomässigt kunna inta den andres perspektiv.


Men hur utpräglad är egentligen förmågan att leva sig in i andra människors situation hos våra svenska elever idag? Är det något de är intresserad av överhuvudtaget? En elevs emotionella begåvning kan skilja sig från en annans och om det beror på medfödd talang eller om han eller hon fått fler tillfällen att träna upp sin förmåga råder det delade meningar om. Grundskolans mål och ansvar är bl.a. enligt Lpo-94 att varje elev ”har utvecklat förståelse för andra kulturer”.
 Det krävs träning och stimulans i första hand genom samtal, som Furenhed säger,
 och att läraren ska hålla sig objektiv men ändå uppmuntra till reflektion och utgå från elevernas livserfarenhet. Gränsen kan vara tunn mellan det man uppfattar som ett sätt att skapa förståelse och på det sättet fördomar förs vidare. Det finns elever som inte har fått denna träning och därför när de konfronteras med det upplever det som krävande och onödigt. De ser det som mycket enklare om läraren ger dem de rätta svaren och de rätta tolkningarna. Alltså bör man börja tidigt med att låta eleverna fundera och reflektera över frågor som rör deras direkta omvärld och samtidigt låta dem uppleva andra kulturer.


En lärare som jag intervjuat vill se att eleverna skapar förståelse genom att först känna sin egen kultur, d.v.s. veta hur vår kultur är präglad av kristendomen och utifrån den kunskapen jämföra med andra kulturer och religioner. Detta innebär att man i klassen jobbar främst med kristendomen för att skapa en klar uppfattning om religionens betydelse för det Sverige vi lever i idag för att sedan t.ex. kunna jämföra kristendom med islam och judendom. Men läraren i det här fallet ser den djupare förståelsen för andra kulturer som inte något bundet vid religionsundervisningen utan genomsyrar även de andra SO-ämnenas undervisning.


4.2 Reflektion


”[r]eligionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt” Att eleverna ”reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor”
 är det första målet som presenteras i kursplanen under de mål som skolan ska sträva efter att uppfylla i undervisningen. Flera av de författare jag stött på talar om reflektionens betydelse för den djupare förståelsen och i skapandet av en personlig livsåskådning. Sven Hartman ser ett dynamiskt förhållande mellan livsfrågor, livstolkning och handling som ger impulser av ständigt nya upplevelser och erfarenheter då människan prövar sig fram, strävar efter att göra världen begriplig och ständigt möts av nya tankar som inte alltid stämmer överens med hennes livstolkning. Reflektion är det centrala i det här förhållandet och det som skapar balans och gör det möjligt för henne att utveckla förståelse och skapa eller nyskapa i sin livstolkning Hartman menar att människans behov av att organisera sin omvärld, för att kunna tolka den, upprätta värderingar och förhålla sig till den, är en process som pågår hela livet.
 Att processen som pågår när eleverna reflekterar och skapar sig en uppfattning om värdering och livstolkning ska ingå i undervisningen motiveras även utifrån kursplanen för religionskunskapen där det påpekas att bearbetning av livsfrågor och betraktelser av tillvaron ”ingår i en personlig utvecklingsprocess”.


Sven-Åke Selander ser reflektion, ”ett filosoferande över vilka de grundläggande förutsättningarna för mänsklig existens egentligen är”,
 som ett skäl till varför livsfrågor ska ligga till grund för undervisningen. Eleverna måste på egen hand få reflektera över frågor, intryck och erfarenheter och på så sätt smälta kunskapen för att förståelse och insikt ska kunna skapas. Det är viktigt att läraren är objektiv och väntar med att ge sin syn på saken, om de nu behöver göra det alls. Selander menar att om läraren ger alltför färdiga och kategoriska svar kan reflektionen hämmas vilket får till följd att eleven kanske slutar reflektera. Det har hänt att elever uppskattar fasta svar för då behöver de inte tänka så mycket själva men det leder knappast till någon personlighetsutveckling,
 eller djupare förståelse. Reflektion kring livsfrågor måste vara öppen vilket kan få resultat i att frågorna som ställs kan var viktigare än svaren och som lärare så kan det kännas skrämmande att öppna en diskussion där man inte har alla svaren själv och istället reducerar frågorna till sådant som man har svaren på och kan stödja fakta på. Men Selander menar att man inte ska vara rädd för frågor utan svar och att man kan stimulera eleverna med att utgå från hur människor, religioner och livsåskådningar har svarat i olika tider och sedan låta dem ställa egna frågor.


5. Elever och livsfrågor


För att kunna undervisa i livsfrågor, eller i so ämnena överhuvudtaget, krävs enligt Hartman, konkretion. Det är många abstrakta företeelser som kan vara svåra för eleverna att förstå och då gäller det att man konkretiserar stoffet genom att utgå från barnens egna erfarenheter och spontana intresse. Då gäller det att man tar reda på vad eleverna funderar på just nu.


5.1 Resultat av Hartmans undersökning


Sven G Hartman har utfört en rad olika undersökningar vid flera tillfällen under slutet av 1900-talet bland svenska barn och ungdomar vilka frågor de funderar kring. Hans undersökningar har visat att vid den här åldern är livsfrågorna rotade i barnens egna erfarenheter och ofta det som har att göra med den direkta omgivningen som kamrater och skola. Det som hans undersökningar tydligt visar är att yngre barn och barn i mellanstadieåldern, 4-6:an, funderar mycket kring temat skuld och rädslor som t.ex. att vara ensam hemma.
 Motiv som ensamhet, mobbning, fritidsaktiviteter och kamratrelationer, rättvisefrågor, speciella glädjeämnen som hästar och fotboll, frågor om liv och död och krig och framtid är de mest frekventa i barns tankevärld. Enligt Hartman så speglar barns tankevärld det samhälle vi lever i idag och som de växer upp i, då både det positiva och det negativa återspeglas i barnens funderingar.
 En attitydundersökning som Hartman genomförde år 1990 på högstadiet och jämför med resultat från mellanstadiet utförda 1978/88 visar på en liten skillnad mellan vad barn och ungdomar på mellanstadiet och högstadiet tycker är viktiga livsfrågor. Däremot på högstadiet var det mer än dubbelt så många som valde hur man kan veta vad som är rätt och fel än på mellanstadiet. De frågor som på båda stadierna fått flest svar är frågorna: varför man måste dö och varför en del blir mobbade.
 Dessa resultat visar att skillnaden mellan motiven när det gäller äldre och yngre barn inte är så stor, de kretsar fortfarande kring grundvillkoren för det mänskliga livet, döden och kamratskap. Då frågorna inte ändrade sig så markant så uppfattar Hartman att ålder och kön gjorde stor skillnad när det gällde att uttrycka sina reflektioner. Han förklarar det med att perspektivet ändras och utvidgas med åren och att flickor mognar tidigare och att de även visar större intresse för sociala frågor.


5.2 Resultat från min undersökning.


I den attitydundersökning som jag genomförde i november 2003 i tre nionde klasser vid en högstadieskola i Mellansverige visade det sig att ungdomar funderar över livsfrågor. Min undersökning har stora likheter med den Hartman utförde under år 1978, 88 och 90 både på barn på mellan- och högstadiet förutom att en fråga är utbytt och att jag gav eleverna frihet att ge egna alternativ. Eleverna fick skriftligen i uppgift att sätta kryss för två livsfrågor av tretton möjliga som de ansåg intressanta eller viktiga att fundera över. Mitt mål var att eleverna skulle svara så ärligt som möjligt vilket innebar att några elever lämnade in ett svar istället för två eller så gav de egna förslag som t.ex. jämställdhet eller det motsatta könet. Utifrån de livsfrågor eleverna fick att välja på fanns teman av flera olika slag som t.ex. mobbing, döden, familj, rätt och fel och idrott. Jag har valt att redovisa de resultat som jag finner intressant och relevant, resterande resultat finns i författarens privata arkiv.


5.3 Sammanställning av enkätundersökningen


		Livsfrågor

		Alla

		Flickor

		Pojkar



		Alla klasser

		n= 124

		n = 62

		n = 62



		Om alla människor är lika mycket värda

		24 (19%)

		17 (27%)

		7 (11%)



		Hur mycket vuxna ska få bestämma över sina barn

		19 (15%)

		10 (16%)

		9 (14%)



		Hur det är att vara invandrare i Sverige

		17 (14%)

		7 (11%)

		10 (16%)



		Hur en bra kamrat ska vara

		13 (10%)

		6 (10%)

		7 (11%)



		Hur man ska veta vad som är rätt och fel

		12 (9%)

		4 (6%)

		8 (13%)



		Varför man känner sig så ensam ibland

		7 (6%)

		5 (8%)

		2 (3%)



		Hur man ska bli bra i idrott

		6 (5%)

		0 (0%)

		6 (10%)



		Varför en del blir mobbade

		6 (5%)

		4 (6%)

		2 (3%)



		Om man behöver någon att tro på

		6 (5%)

		4 (6%)

		2 (3%)



		Varför man måste dö

		5 (4%)

		1 (3%)

		4 (5%)



		Hur man ska vara mot varandra i familjen

		1 (1%)

		1 (1%)

		0 (0%)



		Om det finns en Gud som skapat allt

		1 (1%)

		1 (1%)

		0 (0%)





Bland alla svar fanns två frågor som engagerade eleverna mest; om alla människor är lika mycket värda och hur det är att vara invandrare i Sverige. Anledningen till att just frågan om alla människor är lika mycket värda fick så stor svarsfrekvens beror på att flickornas svar väger över och att flickorna svarade mer enhetligt likadant medan pojkarna har större spridning på sina svar. Det var istället frågan om hur det är att vara invandrare i Sverige som fick flest svar hos pojkarna. Däremot visade både pojkar och flickor lika stort intresse för frågorna om hur en bra kamrat ska vara och hur mycket vuxna ska få bestämma över sina barn vilket nog beror på att både pojkar och flickor har liknande erfarenheter och funderingar kring dessa ämnen. Även om frågan om hur mycket vuxna ska få bestämma fick så många svar så fick frågan om hur man ska vara mot varandra i familjen knappt några svar alls! När det gäller könsskillnader så visade pojkarna, inte helt oväntat stort intresse för frågan om hur man blir bra i idrott, men något som förvånade mig var att i en klass var det många pojkar som istället valde både frågan om hur en bra kamrat ska vara och hur man ska veta vad som är rätt och fel eller varför man känner sig ensam ibland. I överlag så var det fler pojkar som valt frågan om hur man kan vet vad som är rätt och fel än flickor. Vissa svar får en att fundera lite extra över vad som egentligen speglas i undersökningen, om det är något eleverna funderar kring ibland eller något som berättar om deras egentliga livssituation. En flicka som jag uppmärksammade i undersökningen hade valt de två frågorna: varför man känner sig så ensam ibland och varför en del blir mobbade.


5.4 En jämförelse


Det finns ett skäl till varför jag ändrade Hartmans undersökningsmodell och, bland annat, valde att byta ut frågan om hur barn kommer till världen som Hartman använt i sin undersökning, under 70, 80, och 90-talen, till frågan om människor är lika mycket värda. Hur barn kommer till världen borde vara något som de flesta elever idag har vetskap om när de går på högstadiet och frågan om människors lika värde verkade då som ett bättre alternativ i dagens debatter om bl.a. jämställdhet och rasism. Då min undersökning inte helt överensstämmer med Hartmans så kan jag inte göra en korrekt jämförelse, men resultaten visar ändå på att samma frågor fortfarande har stort intresse. I min undersökning visade det sig att det är fortfarande kamratskap och relationer, invandring och frågor om rätt och fel som får många svar. Däremot frågan om varför man måste dö, som fick många svar i Hartmans undersökning, engagerade inte de elever som deltog i min undersökning, i alla fall inte vid det tillfället. Både när det gäller hur en bra kamrat ska vara och varför en del blir mobbade visar i båda undersökningarna på likvärdig svarsfrekvens hos både flickor och pojkar, alltså något som fortfarande är intressant för ungdomarna. Frågan om det finns en gud som skapat universum och allt liv fick många svar i Hartmans undersökning medan i min undersökning visade eleverna svalt intresse för just den frågan. Den sista undersökningen Hartman genomförde var på 90-talet och sedan dess kan man se att vissa frågor inte längre är aktuella eller i alla fall inte för min undersökningsgrupp. Det undersökningarna visar är hur intresse för en livsfråga kan skilja sig beroende på klass, tillfälle och det som är modernt just nu.


6. Livsfrågorna och verkligheten i skolan


6.1 Hur undervisas arbetet med livsfrågor?


Vissa undervisningsmaterial kan tyvärr trots de bästa ambitioner hos dem som producerat dem, försvåra eller helt enkelt motverka den empatiska förståelsen. Ett exempel är enligt Furenhed de otal böcker och filmer som idag används i undervisningen där barn och ungdomar berättar om sin religion och framstår som något av en expert i ämnet. Det är med goda intentioner och för att underlätta förståelse och identifikation som läroboksförfattarna lägger fokus på ett ungt perspektiv på religionen. I en presentation av detta slag vill självklart den som berättar visa upp sin religion på ett representativt sätt vilket kan leda till att ytterligheter och skillnader kommer i fokus och förstärker bilden av att vara annorlunda. Furenheds kritik mot det här sättet att presentera en religion grundar sig just i att det exotiska och främmande lyfts fram vilket leder till att eleverna får en stereotypisk bild av religionen istället för att fokusera på människan i första hand.
 Eleverna lär sig om istället för av. Han menar alltså att den bästa undervisningen där elevernas förståelse för religionerna och insikten att människan har likheter sker i möten med andra, i dialogen. Att låta eleverna träffa en representant, en levande människa, som ”ser ut som vem som helst, kanske pratar dialekt, som blir glad och provocerad av frågor (och inte har svar på alla) och som måste sluta i tid för att hämta barnen på dagis”
 motverkar distansering och lyfter fram det allmänmänskliga.


Den lärare jag intervjuat har sin målsättning i religionskunskapen att ge en presentation av olika religioner och att eleverna ska förstå att det är den kristna kulturen som ligger till grund för det svenska samhället och att våra lagar bygger på 10 Guds bud.
 Hennes argumentation är mycket lik det som står i läroplanen: ”etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”
 och i kursplanen: ”förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige”.
 Hon anser att livsfrågor kan komma in naturligt i alla SO-ämnen och inte bara i ämnet religion och hon brukar ta upp livsproblematik som t.ex. familjens betydelse och utveckling när industrialiseringen tas upp i historieämnet, annars så diskuterar hon med eleverna någon aktuell händelse, mest vardagsproblematik t.ex. något som hänt i klassen.


Efter att ha gjort deltagande observationer i ett flertal klasser under flera praktiktillfällen på två skolor och genom min intervju har jag förstått att den vanligaste förekommande tillämpningen av livsfrågor i undervisningen är att man som lärare tar upp en aktuell händelse, något som hänt i närmiljön eller något som händer i världen. Ett exempel ur en lokal kursplan från en svensk skola för religionskunskapen ser ut så här:

Kursplan i Religion


”Åk 7


· skapelsemyter utanför bibeln


· bibelns länder och folk


· aktuella etiska och moraliska frågor


Åk 8


· några kristna samfund


· aktuella etiska och moraliska frågor


Åk 9


· några världsreligioner


· aktuella etiska och moraliska frågor”

Beskrivningen av denna lokala kursplan kan verka lite mager, vilket beror på att religion bara är en del av ämnet SO. Men jag vill hävda att det även visar hur lätt man kan tolka de kursplaner och betygskriterier som skolverket upprättat. Att ta upp ”aktuella etiska och moraliska frågor” måste vara tolkningen av livsfrågor men jag förhåller mig kritisk till formuleringen. Om det inte händer något särskilt som man känner är en aktuell eller moralisk fråga, glöms arbetet kring livsfrågor bort då? En förklaring från en religionslärare jag frågat och som arbetar utifrån denna kursplan är att det är en målsättning att arbeta med aktuella händelser men att det lätt glöms bort.


6.2 Livsfrågor och betyg


Då återstår frågan om hur man utvärderar arbetet med livsfrågor. Jag ställer mig frågan om man verkligen kan bedöma kunskaper i livsfrågor? I kursplaner för religionsämnet, under mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, står att eleven skall för att få godkänt på kursen ”kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor” och ”kunna föra etiska resonemang och se konsekvenserna av olika ställningstaganden”.
 Vid bedömning av elevens kunskaper lyfts elevens egna tankar fram som avgörande. Det är ”[e]levens reflektioner angående frågor om rätt och orätt, rättvisa och relationer samt frågor kring livets ursprung, mål och mening, synen på människan och samhälle samt frågor om gudstro och gudsuppfattning”
 som ska ligga till grund för bedömningen av elevens kunskaper i religionsämnet. För att få godkänt på religionskunskapen krävs alltså att eleverna ska kunna samtala, resonera och reflektera förutom att det även ingår kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället och trosuppfattningar i några andra livsåskådningar. I jämförelse med kriterier för betyget väl godkänt så ska eleven inte bara kunna reflektera och formulera tankar kring livsfrågor utan även känna till andra synsätt än sitt eget och först på kriterier för betyget mycket väl godkänt krävs det av eleven att hon eller han ska kunna jämföra sina egna ställningstaganden i livsfrågor och etik med ”tankar och handlingar i olika religioner och livsåskådningar”.
 Under mål att sträva mot och det som ska betygsättas tas inte begreppet om förståelse upp alls fast det fanns med under mål att sträva emot. Själva kunskaperna om olika religioner kan ses som enklare att testa och betygsätta men hur bedömer man utifrån tankar och reflektioner?


Den lärare jag intervjuat talar även hon om problematiken inför betygsättning. Hon ser det som att eleverna genom arbetet med livsfrågor får mer kunskaper i socialkompetens,
 men social kompetens är något som inte dagens skola betygsätter. Hon framhåller betydelsen av att man som lärare är tydlig och talar om för eleverna hur man betygsätter deras arbete, t.ex. att de ska kunna kommunicera muntligt eller skriftligt och de exemplen hon ger är inte helt oväntat hämtat ur betygskriterierna. Att eleverna på godkänd nivå ska kunna svara på enkla frågor men för att få väl godkänt ska de kunna jämföra två åsikter och sedan på nivån för mycket väl godkänt ska eleverna både kunna jämföra och analysera.


7. Diskussion


Det är nog lätt att se på arbete med livsfrågor i undervisningen med skepsis. Många anser nog att det här med livsfrågor är något svårt och outforskat och menar att det är ju så lite tid ändå i ämnet och det som sätter störst hinder är nog problemet med hur man betygsätter det. Det exemplet från den lokala kursplanen i religion ger en bild av hur verkligheten ser ut. Formuleringen att man ska ta upp aktuella etiska och moraliska frågor är väldigt vag vilket får till följd att det inte alltid efterlevs. Det glöms lätt bort som den lärare jag frågat uttryckte sig. Även om det finns en ambition hos skolledningen och lärarna att diskutera livsfrågor i skolan så är det inget som uppmärksammas eller egentligen sätts något värde på. Det finns ju så mycket annat och viktigare eleverna behöver lära sig inom religionskunskapens ramar, som t.ex. hinduismens gudar och Jesus alla mirakler och religionskunskap är ju en sådan liten del av hela SO-ämnet. Det är nog lätt som lärare att resonera som så att det är enklare att låta eleverna läsa in det som står i den lokala kursplanen för årskursen och sedan ha ett prov på det. Detta handlar om vilken syn man har på vad som är viktig kunskap. Arbetet med livsfrågor är för krävande helt enkelt, tidsmässigt och organisatoriskt. Men varför ignorera något som står i kursplanen? Alla undrar ju över dessa frågor så varför inte ta upp dem?


Det är begreppen förståelse och reflektion som jag menar är det väsentliga i skapandet av kunskap om hur världen fungerar. Det är den djupare förståelsen som jag vill att eleverna ska utveckla i och med undervisningen i livsfrågor vilket jag menar eleverna får chans att göra om de får lära av religionerna istället för att lära om dem, som Furenhed säger. Att lära om religionerna som är den undervisning som jag själv under min skoltid mest har fått tagit del av hämmar, enligt min åsikt, den personliga utvecklingen och gynnar snedvridna fördomar. Allt på grund av den fälla, som jag tror många lärare hamnar i när man framställer främmande religioner som något exotiskt eller, kanske även på grund av bristande objektivitet, som något hotande. Till exempel om en elev i nio års tid bara har läst om främmande exotiska religioner där man dyrkar underliga gudar och beter sig på annorlunda sätt och där läraren uppmärksammar vissa delar, som en lärare vid ett praktiktillfälle yttrade: ”Tänk vad konstigt, va! Att hinduerna tror på återfödelse!”, så kan inte jag se att den djupare förståelsen för andra kulturer skapas. Visst anser jag att olikheter kan uppmärksammas men då bör det ske med intentionen att skapa en diskussion i klassen och inte något läraren påvisar för att särskilja en religion som mer rätt än den andra. För att ge eleverna en chans att skapa förståelse för andra livsåskådningar bör man låta dem undersöka skillnaderna och uppmuntra dem att söka likheter. Det är i dialogen mellan elever och lärare, elever sinsemellan och en möjlig representant från någon livsåskådning som den verkliga förståelsen och kunskapen skapas. Först och främst så vill jag påstå att för att kunna skapa sig en förståelse för andra så måste man först fundera över hur man själv tänker, handlar och formar sitt liv! För att förstå andra så måste man först förstå sig själv. Jag ser det som självklart att man förutom att erbjuda eleverna allmän kunskap om t.ex. matematik, samhällskunskap och språk även erbjuder dem en insikt i, det jag vill kalla, livskunskap. Det vill säga att arbeta med livsfrågor aktivt i undervisningen och låta eleverna reflektera över dem för att ge dem en djupare förståelse för andra kulturer och värderingar.


För att kunna få in livsfrågor i undervisningen på högstadiet krävs någon form av utvärdering och betygsättning men det att betygsätta utifrån elevernas tankar och reflektioner verkar inte som någon lätt uppgift. Ens egna tankar är något personligt och att betygsätta det känns nästan som att sätta betyg efter mognad något jag upplever grundskolans betygskriterier vara. För att uppnå betyget godkänt krävs av eleverna, ifråga om livsfrågor, att de ska kunna reflektera, resonera och formulera sig i existentiella frågor som rör sin egen omgivning. Jag ser inte att något utav dessa begrepp stämmer in på att eleverna besitter någon djupare förståelse för andra människor eller någon förmåga till inlevelse, som det talas om i läroplanen. Däremot när det gäller de högre betygen beskrivs mer de färdigheter jag menar införlivar själva betydelsen av att ha en djupare förståelse för andra kulturer, nämligen att de känner till andra ståndpunkter än sina egna och att de ska kunna jämföra sina ståndpunkter med andra religioners och livsåskådningars. Blir då förmågan till inlevelse och djupare förståelse en fråga om mognad eller intelligens? Det är väl något eftersträvansvärt att alla elever ska utveckla förmågan till inlevelse och förståelse. Eftersom jag känner att jag inte fått något klart svar än på frågan hur man egentligen betygsätter tankar och reflektioner så återstår frågan om man verkligen kan bedöma det och om man borde göra det överhuvudtaget. Här blir konflikten tydlig mellan vad skolans organisation och det obligatoriska betygsystemet menar är viktig kunskap och det jag vill uppnå med min undervisning.


När det gäller Hartmans undersökningar så vill jag förhålla mig kritisk då resultat alltid beror på vilka frågor man ställer, hur och vid vilken tidpunkt man ställer dem, och i vilken klass. Visst är det så som Hartman påpekar att perspektivet ändras med åldern och världen blir större och nya intryck tas in men vad ungdomar tänker på kan skilja sig från klass till klass och tillfälle till tillfälle. Hartmans åsikt om att flickor mognar tidigare och visar större intresse för sociala frågor kan jag inte riktigt hålla med om. Däremot kan jag inte förneka att det i min undersökning bara var pojkar som valde frågan om idrott och flickorna var dem som visade ett större enhetligt intresse för frågan om alla människors lika värde men när det kom till frågor om hur en bra kamrat ska vara och hur man kan veta vad som är rätt och fel visar siffrorna på ett jämt fördelat intresse hos båda könen. Att flickor skulle mogna tidigare och visa ett större engagemang för sociala frågor, vill jag hävda, är något av en myt eller kanske även en fördom. Jag menar att en könsskillnad kan lika gärna påvisa hur fördomar om pojkar och flickor lätt blir självuppfyllande eller att det helt enkelt beror på att flickor har fått mer träning i att reflektera över tankar och funderingar än pojkarna.


Förutom den enkätundersökning jag genomförde har jag även tillbringat lite tid med eleverna under flera lektioner och mina erfarenheter både bekräftar och slår hål på de gamla fördomarna om flickors intresse för relationer och pojkarnas behov av idrott. De pojkar som i en klass valde hur en bra kamrat ska vara som en viktig fråga valde även som andra alternativ frågorna om ensamhet och rätt och fel vilket visar att även pojkar fundera på hur man ska vara mot varandra och relationer i allmänhet. Behovet är nog lika stort hos pojkarna som hos flickorna att samtala om dessa frågor, eller så är behovet större hos pojkarna som inte fått lika mycket träning. Efter att även ha fått lära känna eleverna i den här klassen lite bättre är min uppfattning den att många känner sig ensamma och inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till varandra eller vilka roller de har. Något som kanske är typiskt för ungdomar i den här åldern, att känna sig osäker över sig själv men ändå ett bevis på att det är nödvändigt att prata om dessa frågor i klassen. En flicka i den här klassen valde alternativen: varför man känner sig så ensam ibland och varför en del blir mobbade och om man nu tolkar det som att hon själv känner sig ensam och mobbad eller om hon svarade för någon annans räkning går inte att svara på men visar på en desto större anledning att fånga upp dessa frågor och bearbeta dem i klassrummet. Det min undersökning tydligt visar är att det är främst relationer mellan oss människor som intresserar ungdomar idag.


Hartman menar att barn och ungdomars funderingar speglar det samhälle vi lever i idag och om det stämmer så vill jag se en stor förändring från den tid Hartman senast genomförde sin undersökning på 90-talet och den tid vi lever i nu i början på 2000-talet. I Hartmans undersökning fick frågan om det finns en Gud som skapat universum betydligt många fler svar än i min undersökning. I dagens sekulariserade värld kanske frågan om Guds existens är överflödig och frågor som berör ungdomarna här och just nu som t.ex. frågor om relationer och moral och etik känns mer nödvändigt. Enligt Selander så spelar det stor roll om man har en livstolkning att sätta in livsfrågorna i när det gäller den bearbetning som krävs av individen i arbetet med livsfrågor. Men om det nu är så idag att det inte är många av ungdomarna som har en klar livsåskådning att bolla livsfrågorna mot så ser jag det som ytterst viktigt att livsfrågor ingår i undervisningen och att eleverna får chans att reflektera över dem för att de ska få en chans att bilda sig en uppfattning om viktiga frågor i livet och kanske även få en del svar.


Jag är själv kritisk till min undersökning och ser inte att den gav mig några svar på vad eleverna egentligen funderar kring, då jag gav dem förtryckta svar och inte gav dem utrymme att visa mig innehållet av det de funderar kring. En bättre metod kan nog vara att låta eleverna skriva uppsats utifrån frågorna eller att intervjua dem personligen men för att resultatet ska bli så ärligt som möjligt så anser jag att man bör känna eleverna väl i sådana fall. Jag valde enkätmetoden just på grund av att jag inte kände eleverna vid undersökningstillfället och för att få dem att svara ärligt och samtidigt vara anonym verkade den här metoden lämplig. Fortsatt forskning på det här området är välkommet och jag anser att det finns ett behov för det. Då vi idag inte har en gemensam livstolkning i samhället utan alla får bestämma själva vad de vill tro på så behövs livsfrågor tas upp till diskussion och därför behövs även fler metoder att ta reda på vad ungdomar anser är viktiga frågor just nu, då samhället ständigt förändrar sig.


När det gäller de värderingar som jag som lärare ska förmedla vidare till eleverna vill jag förhålla mig kritisk till hur det formuleras i läroplanen och i kursplanerna. Där det bland annat, står att det är utifrån den kristna etiken och västerländska humanismen som läraren ska fostra eleverna till självständiga, toleranta individer och att förståelse av det svenska samhällets värderingar fördjupas genom att eleverna lär sig om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Visst är det så att Sverige under en lång tid officiellt har varit ett kristet protestantiskt land och att det historiskt har haft påverkan på det som vi kallar det svenska samhället och att det är något som eleverna bör bli medvetna om men idag, 2004, så har vi ingen statskyrka längre. Jag hävdar att de värderingar som anses härstamma från kristen tradition och humanism, (t.ex. att du ska behandla andra så som dig själv), inte är något typiskt för kristendomen utan likväl går att finna i andra religioner, som t.ex. islam och hindusim, och kanske därför är något allmänmänskligt. Jag vill att eleverna ska förstå likheterna mellan oss människor och att vi alla har, och i alla tider har haft, ett starkt behov av att skapa mening i livet och därför upprättar gemensamma värderingar istället för att se skillnaderna och värdesätta vissa religioner högre. Däremot så står frågan om vad dessa värderingar består av kvar och besvaras varken i läroplanen eller i kursplanen. Jag menar att detta är något som man bör ta upp till diskussion i klassen, om vad våra gemensamma värderingar egentligen är. För att värderingarna ska gälla som gemensamma så bör alla vara överens om att de är det, så varför inte låta eleverna få reflektera över vad som är viktigt för dem och sedan upptäcka vilka värderingar som ligger till grund för andra livsåskådningar. För mig och min undervisning ser jag livsfrågor som centralt och ytterst viktigt inom ämnet religion, likväl som ingrediens i alla ämnen i skolan.


8. Sammanfattning


Mitt mål med det här arbetet var att ta reda på vad livsfrågor kan innebära för undervisningen i religionskunskap och vilka livsfrågor som ungdomar idag anser är viktiga. Den attitydundersökning som jag genomfört i tre nionde klasser och jämfört med vad Hartman kom fram till i sin undersökning tio år tidigare har visat att ungdomar idag intresserar sig mer för vardagliga problem och relationer än t.ex. frågor om det finns en Gud. Min undersökning visade att ungdomar bland annat finner frågor som de om människor är lika mycket värda och hur en bra kamrat ska vara som något viktigt och intressant att fundera kring. De två begrepp som jag har undersökt närmare, förståelse och reflektion, utifrån läroplanen, kursplanen och litteratur, har stött på svårigheter då jag analyserat dem mot bakgrund av verkligheten i skolan, med allt vad det innebär av lokala kursplaner och betygsättning. Jag har funnit att livsfrågor lätt glöms bort och får stå tillbaka för den traditionella undervisningen i religionskunskap med betoning på kunskaperna om de olika religionerna. Detta beror nog på att arbetet med livsfrågor lätt kan uppfattas som problematiskt just för att man som lärare kan känna rädsla inför att det inte finns några färdiga svar eller att det är svårt att betygsätta. Arbetet med livsfrågor är ingen enkel process, den upptas av frågor som söker sitt mål eller ett svar och speglar en individs personliga erfarenheter och kan därför upplevas som jobbigt för eleverna, och jag hävdar att skolan är ett utmärkt forum för att ta upp livsfrågor.
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Lokal kursplan i religionskunskap


Intervju med en SO-lärare och en fråga ställd till en lärare i religion


Enkätundersökning


Bilaga 1. Frågeformulär


Här kommer en lista med frågor som kan vara intressanta och viktiga att fundera över. Läs igenom dem och välj de två som du tycker är viktigast. Sätt kryss för de två sakerna.


Hur en bra kamrat ska vara
_____


Om det finns en Gud som skapat universum och allt liv
_____

Hur mycket vuxna ska få bestämma över sina barn
_____

Varför man känner sig så ensam ibland
_____

Hur det är att vara invandrare i Sverige
_____

Hur man ska vara mot varandra i familjen
_____

Varför det finns arbetslöshet i Sverige
_____

Hur man kan veta vad som är rätt och fel
_____

Varför man måste dö
_____

Hur man ska bli bra i idrott
_____

Om man behöver någon att tro på
_____

Om alla människor är lika mycket värda
_____

Varför en del blir mobbade
_____

Övrigt: Något annat du tycker är viktigt
_____

…………………………………………………




Bilaga 2. Intervju utförd den 5 december 2003 med en SO-lärare vid en högstadieskola i Mellansverige


1. Vad tycker du är det viktigaste i din religionsundervisning?


”Öppna upp för tankar för etik och moral, värdegrundsfrågor så att man vågar delge varandra sina tankar och kan lyssna till varandra. Det handlar om respekt. Att eleverna tror, tänker, funderar är något personligt men jag vill ge luft åt deras egna tankar”

”Ge en allsidig presentation av olika religioner. Det hör till allmänbildning att få veta att våra lagar bygger på 10 Guds bud. Förstå att det är den kristna kulturen som ligger till grund för vårt samhälle. Det öppnar upp för andra religioner om man vet vad kristendomen står för och gör att man kan jämföra.”

2. Vilka mål arbetar du mot?


”Värdegrunden” ”Att eleverna lär sig, tränar på att lyssna och respektera varandra” ”Kunskap och insikt t.ex. om flyktingars behov av en grund att stå på. Deras värderingar kan skilja sig från våra eller att vi har mycket gemensamt”

3. Finns det lokala mål i ämnet?


”Lokala mål som rör F-9 skolan innebär att vi besöker kyrkor, adventsgudstjänster i lokala kyrkor. Att någon gång under skoltiden besöka någon kyrka. När vi t.ex. tar upp väckelserörelser i 8:an får vi besök av utomstående, någon från en frikyrka.”

4. Undervisar du om livsfrågor och i så fall hur?


”Ja! Det kommer naturligt in när man undervisar om t.ex. industrialiseringen, efterkrigstiden och hur familjebilden förändrades under dessa perioder. Det blir mycket vardagsdiskussioner och funderingar.”

”Livsfrågor kommer in under alla ämnen i SO-blocket, samhälle, historia, religion och geografi. Allt handlar om livsvillkor och de får lära sig om barn i deras egen ålder och man tar upp värderingar och hur de ändrats.” ”Det handlar om livskunskap.” ”Vad är viktigt i våra liv nu jämfört med förr.”

”Jag tar upp händelser i vardagen, något som hänt, händer i klassen, tar upp det som ligger nära inpå elevernas personliga erfarenheter. Viktigt att man inte stänger in, utan att de får tänka, skriva i loggen, skriva dikt, läsa, prata”

5. Hur betygsätter du arbetet kring livsfrågor?


”Vad betygsätter man?” ”Den sociala kompetensen som man vill att de ska få, inte rygga tillbaka för sina frågor, att de vågar ta upp det som de kan ske inte kan prata om hemma.”

”Att även de tysta får lyssna och få ord på sina tankar tror jag ger mycket men man måste kunna visa vad man lärt sig och hur man tänkt på något sätt. Kan inte betygsätta det jag inte ser. Gäller att vara delaktig muntligt och kan man inte det så får man förmedla genom bild, text, symboler. Det finns ju dem som kan snacka fast det inte finns någon substans i det de säger.”

”Godkänt ligger på att man kan svara på frågor medan VG får man om man kan jämföra t.ex. hinduism och buddhism, MVG får man om man både kan jämföra och analysera, motiverar sitt svar t.ex. på en fråga om hur du når kontakt med Gud och får tillfredsställelse inom olika religioner.”

”Tydlighet är viktigt när man meddelar hur man bedömer. Om man vill att de ska kunna visa genom kommunikation, prata eller skriva.” ”Det är bra träning.” ”När man i 7-9 ska presentera ett land är det viktigt att man ger tydliga direktiv.”

”Livsfrågor hör ihop med det abstrakta tänkandet och alla kanske inte alltid är mogen” ”Inte väja för det här och säga som lärare att: fy vad svårt, det här vill jag inte ta upp! Det kan vara jobbigt om eleverna frågar dig något eller om du tycker att det inte är intressant så låt eleverna prata.”

”Det är ju fyra SO ämnen och ett gemensamt betyg.” ”Livsfrågor kommer lätt in i religion, men är del av all undervisning. Livskunskap. Relationsfrågor.”

6. Vilka läroböcker använder du?


Religion A 6-9, av Mats Molund 1998.


Den här boken tar inte direkt upp livsfrågor, använder du dig av något annat material när du undervisar om livsfrågor?


”Jag använder mycket skönlitteratur som har ett fritt uttryckssätt, för att skapa stämning och tar upp livsfrågor utifrån dem. Utvandrarna, tar upp nödår och Dickens hur barnens levnadsförhållande var under industrialiseringen i Storbritannien.”

Fråga ställd till en högstadielärare i religion den 18 december 2003

Vad betyder det att man tar upp aktuella etiska och moraliska frågor utifrån kursplanen?


”Det betyder att man tar upp en aktuell fråga eller händelse i klassen och diskuterar. Men det är lätt att det glöms bort, ärligt talat, men det är en målsättning. Det var mer förr att man hade större arbeten om frågor som eutanasi eller abort och visst skulle man kunna ta upp abort igen. En fråga att ta upp skulle idag kunna handla om de stora företagen och deras löneskandaler.”
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