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I. INLEDNING

Sverige är ett demokratiskt land där människorna länge levt i fred  med materiell och social
välfärd. Men under 1990-talet har en dyster och mörk bild av samhället vuxit fram med bland
annat ansträngd ekonomi, viss nedmontering av välfärdssystemet och hög arbetslöshet.
Sverige har också blivit ett av världens mest sekulariserade länder. Samhället förändras idag i
snabb takt och vi är på väg från ett industrisamhälle till ett postindustriellt samhälle. Hur
påverkar dessa förändringar elevernas syn på sig själva, på livet och på framtiden? Kanske
medför det att dagens tonåringar inte riktigt har samma värderingar som den tidigare
generationen? Som lärare har vi ett ansvar att bemöta elever på deras nivå och hjälpa dem att
utvecklas i sin syn på bland annat existentiella och religiösa frågor. Därför bör vi veta vilka
referensramar de kan tänkas att ha. Den undervisning som upplevs mest intressant är oftast
den som utgår från elevens egen verklighet, och den förändras snabbare än någonsin förr. Det
gäller såväl globalt, samhälleligt som det närsamhälle som eleverna lever i. I Lpo-94 uttrycks
det tydligt att:

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i  samarbete med hemmen främja elevernas utveckling 
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.   Utbildning och  fostran är i djupare  mening  en 
fråga om att  överföra  kulturarv - värden, traditioner,  språk, kunskaper  - från  en generation till nästa. (...) 
Skolan har som uppgift att dels överföra vissa grundläggande värden och förmedla kunskaper, dels förbereda
eleverna för att leva och verka i samhället.1

Men vi ansåg också att det var nödvändigt att gå in och titta på hur målen i ämnet
religionskunskap, som på ett intimt sätt hänger samman med de frågeställningar vi arbetat
med, ser ut.

Till skolans uppgift hör att ge eleverna möjlighet att skaffa  sig kunskaper om och stimulera till reflektioner
kring olika religioner och livsåskådningar som en grund för varje elevs eget  ställningstagande.   Religions- 
kunskapen skall vidga och fördjupa elevernas erfarenhet och begreppsvärld, ge dem möjligheter att

reflektera över  religiösa, moralis ka och etiska frågor samt rusta dem inför ansvaret som medmänniskor
och samhälls- medlemmar. Eleverna skall utveckla respekt för varje människas rätt att ha sin egen
livsåskådning.2

Avsnittet religion som ingår i  "Kursplaner för Grundskolan , Lpo-94" , innehåller inte orden
Gud, gudar eller gudsbild. Svenska skolans läroplan är mer allmänt hållen och inriktar sig mer
på begreppet livstolkning än gudstro. Men, kan man fråga sig, ska inte religionsunder-
visningen alls handla om dessa begrepp. Är det inte dessa ord som är de centrala oavsett
vilken religion man ägnar sig åt? Läser man läroplanen på ett djupare sätt förstår man ändå att
det visst finns utrymme för dessa begrepp i undervisningen. Att man i en läroplan undviker
orden Gud, gudar och gudsbild beror kanske på att de för många är så känslomässigt laddade.
De är också ord som är svåra att precisera den egentliga innebörden av. Därför är det viktigt
att man törs diskutera begreppen Gud och gudsbild med sina elever, trots att dessa ord blivit
nästan tabubelagda.

De mål som skolan i sin undervisning i religionskunskap skall sträva efter är att varje elev;

¤ reflekterar över, utvecklar och fördjupar sina kunskaper om religiösa, etiska och existentiella frågor som
en grund för eget ställningstagande,

¤ fördjupar sina kunskaper om kristendomen och de övriga stora  världsreligionerna och  om religiösa före- 
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ställningar från andra religioner i vår egen tid och i historisk tid samt om icke-religiösa livsåskådningar,

¤ förstår hur det svenska samhället har påverkats av Bibeln och kristen tro,

¤ fördjupar sin förståelse och respekt för andra människors  ställningstaganden i religiösa och  etiska frågor 
och tar avstånd från att människor utsätts för förtryck för sin religions eller livsåskådnings skull,

¤ inser värdet av grundläggande etiska principer och kan reflektera över religiösa eller andra livsåskådnings-
mässiga skäl för värden som sanning, rätt och människovärde.3

I strävansmålen återfinns de mål som skolan ska sträva emot att uppnå med sin undervisning.
Det är också dessa mål som i första hand avspeglar sig i uppnåendemålen för femte och
nionde skolåret. Målen handlar mycket om att eleven tänker igenom och formulerar sina egna
värderingar och livsåskådningsmönster. Denna typ av kunskap har kommit att värderas högre
än rena faktakunskaper i ämnet religionskunskap. Läroplanen bygger mycket på att man ska
utgå ifrån elevens frågeställningar och kunnande  i undervisningen. Det är då självklart viktigt
att man vet var eleverna befinner sig i sin utveckling och vilka åsikter de i stort har. Utan
dessa kunskaper blir det svårt att göra undervisningen relevant och faktiskt också att följa
läroplanen.

1. Syfte, frågeställningar och disposition

Som vi inledningsvis skrev har världen, sedd både ur ett makro- och mikroperspektiv,
förändrats i snabb takt. Vi vill med denna uppsats ta reda på hur ett antal årskursnio-elevers
livstolkning ser ut i ett förändrat samhälle. Inom detta begrepp har vi valt att framförallt
fokusera på begreppen självbild och identitet, gudsbild och framtidsbild. I fokus för dessa
undersökningar står flickorna medan pojkarna finns med som jämförelsegrupp. Att vi valt
dessa frågor beror på att vi erfarit att det hos tonåringar  finns ett stort intresse att diskutera
just dessa ämnen. Det verkar som att frågeställningarna aktualiseras i samband med att de
tvingas göra vissa ställningstaganden i samband med bland annat eventuell konfirmation och
val till gymnasiet.

För att kunna genomföra undersökningen har vi valt att arbeta utifrån följande
frågeställningar:

*Hur beskriver de sig själva?
*Vad upplevs som viktigt idag och i framtiden?
*Hur ser eleverna på sin framtid?
*Hur beskriver de sin syn på Gud?
*Hur tror de att deras syn på Gud har förändrats om tio år?
*Föreligger det någon skillnad mellan könen i synen på dessa frågor?

Disposition
Studien fortsätter med en diskussion om metod och källor. Därefter följer en
litteraturgenomgång samt de två empiriska undersökningarna. Den första fokuserar på
självbilden och framtidsbilden medan den andra handlar om elevernas gudsbild. Slutligen
följer en gemensam slutdiskussion där vi sammanfattar resultaten och ställer dem i relation till
vårt syfte samt tidigare forskning.
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2. Metod och källor

Den första studien bygger på 33 uppsatser skrivna av flickor och pojkar i årskurs nio på en
högstadieskola i en liten stad i södra Sverige. Av dem är 19 skrivna av flickor. Jag gjorde inte
själv något urval utan alla elever i årskurs nio erbjöds att delta. Innan de skrev berättade jag
om mitt examensarbete och gav dem vissa riktlinjer om vad jag ville att de skulle ha med, (se
bilaga 1). För övrigt fick de skriva fritt och uppsatserna lämnades in anonymt. Jag har sedan
numrerat uppsatserna, flickor 1-19 och pojkar 1-14. Vid citat eller då jag exemplifierar med
något ur uppsatserna hänvisar jag till uppsatsens nummer. De flesta uppsatserna omfattar 1-2
A4 sidor.

Vid analyserna av innehållet har jag indelat svaren i tre kategorier:
1. Beskrivning av den egna personen.
2. Vad som upplevs viktigt idag och i framtiden.
3. Tankar om livskarriär.

Den andra studien är gjord i en niondeklass på samma skola, men vid ett annat tillfälle. Till
sin hjälp att besvara enkätfrågorna hade eleverna tre texter att hämta inspiration och uttryck
från; en bibeltext, en psalm och en koransura. Anledningen till att jag valde just dessa texter
är att de var och en representerar olika sätt att beskriva Gud. Bibeltexten är hämtad från Luk
1:46-55, där Maria prisar Gud för att hon blivit havande: texten brukar ofta benämnas
Magnificat. Gud beskrivs där som den Mäktige, min Frälsare och Abrahams Gud. Psalmen,
nummer 289, är en vanlig konfirmationspsalm i våra dagar. Gud beskrivs med ord som
kärleksfull, frihet, förlåtelse och oändlig. Den sista texten är den koransura som brukar kallas
tronverserna. Det syftar på att Gud i den texten benämns som den Höge, den store, den
Levande och den Bestående (se bilaga 2).
   Elevernas uppgift var att skriva ner de fem beskrivningar av Gud som överensstämde bäst
med deras gudsbild. Om de ville fick de plocka sina uttryck från de utvalda texterna, men jag
påpekade och poängterade att de också fick välja sina egna förklaringar och uttryck.
Elevernas andra uppgift var att försöka sätta sig in i hur deras gudsbild kan ha förändrats om
tio år.
   Min avsikt var att samtliga elever i klassen skulle delta. Resultatet skulle på detta sätt bli
mer komplett och ge en god bild av de olika synsätt som skulle kunna finnas representerade i
en niondeklass. Vid undersökningen var 23 elever närvarande. Jag informerade dem noggrant
om hur enkätundersökningen skulle gå till, vad jag skulle använda resultaten till samt att den
var anonym. Trots det var det tre pojkar som inte kom att delta. De uppgav att ”frågorna var
för svåra” eller att ”de inte var tillräckligt duktiga på sån´t där”. Jag insåg då att deras
reaktioner och handlande också var ett resultat och skulle ingå i undersökningen. Studien kom
därför att omfatta tio flickor och tretton pojkar. För att inte någon sammanblandning ska ske
mellan de två undersökningarna har jag valt att benämna mina elevuppsatser som svar istället
för uppsats.

Problemet med att använda denna typ av material är att det är svårt att veta hur ärliga
uppgiftslämnarna varit. Men eftersom uppgiften var frivillig anser vi ändå att källvärdet är
högt. Den uppfattningen förstärktes också vid genomgången av materialet.

När det gäller gudsbilden är vi medvetna om att det finns en risk för att texterna kan styra
elevernas associationer så att deras egna spontana tankar om Gud inte artikuleras.
Anledningen till att vi ändå valde att använda texter som utgångspunkt för elevernas
funderingar är att de fungerade som en välbehövlig inspiration och starthjälp.



Naturligtvis kan liknande kritik också riktas mot de övriga frågeställningarna i
undersökningen på grund av frågornas karaktär. Men hade vi inte använt oss av specifika
frågor fanns risken att materialet från eleverna blivit alltför omfattande och svårhanterbart för
en studie på denna nivå.

3. Litteraturgenomgång

Identitet och självbild
När det gäller identitet och självbild finns det en uppsjö av litteratur. Min avsikt är inte att
redogöra för alla olika teorier här utan endast ta upp vad några forskare skrivet i ämnet. Då
uppsatsen handlar om tonåringar, särskilt flickor, kommer tyngdpunkten att ligga på vad som
händer just i denna period av flickans liv. Pojkarnas utveckling berörs men då med syfte att
jämföra könen.

I tonåren sker omvälvande förändringar för den enskilde individen. Begrepp som pubertet och
adolescens är vanliga när man talar om tonårsutvecklingen. Men även när det gäller dessa
begrepp finns det olika definitioner. Maria Fitger definierar - enligt den amerikanska
psykoanalytikern Peter Blos definition pubertet - de kroppsliga, biologiska förändringar som
sker under tonårstiden och adolescens - den psykologiska, emotionella utveckling som följer
med pubertetsförändringarna, det vill säga en anpassning till den pubertala utvecklingen och
alla de nya inre och yttre förhållanden som individen konfronteras med. Dock är det inte alltid
så att dessa två löper parallellt.4

Enligt Fitger delar Blos upp adolescensen i fem olika faser; preadolescens (10-12 år),
tidig adolescens (12-14 år), högadolescens (14-16 år), sen adolescens (16-19 år) och
postadolescens (19 år och uppåt). Fitger poängterar dock att det är vanskligt att dela upp en
utvecklingsprocess i fixerade faser eftersom utvecklingen inte på något sätt är linjär.
Tonåringen pendlar hela tiden fram och tillbaka mellan de olika faserna. Men för att kunna
beskriva utvecklingen så anser hon ändå att man måste använda sig av någon slags modell
som kan förtydliga de skeenden som äger rum. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att det
är just en modell.5   

Även Thomas Johansson poängterar att utvecklingen inte är linjär utan den pendlar mellan
de olika faserna. Han menar att det väsentliga i Blos teori är att det finns vissa typiska och
generella psykologiska processer som unga människor genomgår på sin väg mot vuxenlivet.
Idag är också flertalet forskare eniga i att det finns skillnader i utvecklingen mellan könen och
en tydlig sådan är att pojkens inträde i de olika faserna oftast sker något senare än flickans.6

Den ökande intellektuella förmågan under adolescensen bidrar till att tonåringen förändrar sin
bild både av sig själv och sin omgivning, det vill säga, individens självbild och identitet
förändras under denna tid. Framförallt utvecklas förmågan att tänka abstrakt och att kunna
laborera med hypoteser under hög- och senadolescensen. Detta medför i sin tur att tonåringen
kan fundera över framtiden och ett framtida jag. 7 Generellt sett kännetecknas också
utvecklingen av ett ökande intresse för den egna kroppen och identiteten, men också av en
stor känslighet för vad andra tycker och en rädsla för att avvika från kollektivet. Självbilden
och identiteten formas genom ett intensivt samspel med olika grupper av människor vilka
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6Johansson T, (1995) Det stora äventyret. Tonårspojkar och psykologisk utveckling. Om unga män, s.30-31
7Fitger M, (1991) s.22



används som riktmärke för vad som är rätt eller fel.8

För flickans del innebär högadolescensen en vändpunkt i hennes frigörelseprocess. Ett av
de viktigaste tematan består i att ”lämna objekt” och att ”finna objekt”. Detta innebär att hon
tar steget bort från föräldrarna och börjar att rikta känslor mot personer utanför familjen. De
starka emotionella upplevelser det här är fråga om gör att denna fas präglas av stor labilitet
och inte sällan kastas flickan in i en eller flera kriser. Självkänslan och därmed också
självbilden varierar starkt och hon pendlar mellan en nedvärdering av sig själv och den
motsatta känslan av överdrivet självförtroende. Det överdrivna självförtroendet är många
gånger ett försvar mot en upplevelse av mindervärde, till exempel ett misslyckande i en
kärlekskontakt. Under denna tid förlorar i regel föräldrarna en stor del av sin funktion som
moraliska väktare. I sin allmänna strävan att distansera sig från föräldrarna fjärmar sig flickan
från många av de regler och värderingar som är förknippade med dem. Följden blir att hon
kan vara både trotsig och utagerande under denna fas.9

Högadolescensen medför även för pojkarnas del ett lämnande av objekt och ett sökande
efter nya. I denna fas kan många kärleksförhållanden ha en primitiv narcissistisk karaktär och
för många pojkar fungerar kärleksrelationer som en förlängning av jaget, det vill säga genom
att vara tillsammans med en åtråvärd flicka ökar man sin egen status i gänget. Denna status är
viktig för pojken och syftet med flera av de aktiviteter som han ägnar sig åt är att uppnå denna
status. Men det finns också disciplinerande aspekter av pojkens fritidssysselsättning. Han lär
sig i allt större utsträckning att behärska sin kropp och utvecklar sitt tänkande i en allt mer
abstrakt riktning. 10

Under denna fas lär man sig, både flickor och pojkar, olika modeller för hur man ska
förhålla sig till inre och yttre konflikter. Dessa skiljer sig emellertid åt mellan könen. Medan
flickan lär sig hur man använder den språkliga kommunikationen och sina nära relationer för
att möta de problem som uppstår, orienterar sig pojken utåt och lär sig använda aktiva
handlingar för att lösa sina problem. 11

Under senadolescensen utvecklar tonåringen en allt större förmåga att integrera olika delar av
identiteten. Detta tar sig bland annat uttryck i en större självkänsla, mer målmedvetenhet och
utformandet av olika ideal och livsprojekt. Nu börjar individen att skapa en kontinuitet mellan
förflutet, nutid och framtid och flera av de val som fattas under denna fas har stor betydelse
för framtiden. I allmänhet har pojkar mer precisa föreställningar om framtidsyrke och
utbildning än flickor. Men fortfarande pendlar tonåringen mellan en mer stabil
identitetsuppfattning och en flytande. Typiskt för denna fas är också att individen
experimenterar med olika roller och identiteter. I dagens samhälle har möjligheterna till social
och kulturell mobilitet ökat, vilket i sin tur ger möjligheter till mer eller mindre kreativa
identitetsspel. Att hitta sin plats i samhället där man tror att man kommer att trivas kan vara
oerhört besvärligt. Relationerna till föräldrarna antar en mer ”vuxen” karaktär och vänner har
en stor betydelse för identitetsutvecklingen. 12

Hela adolescensperioden präglas av ett identitetsbyggande och dess kärna är skapandet av en
egen identitet, det vill säga, att hitta fram till sig själv och bli en egen individ. Vilken identitet
man har eller får är inte givet av självklara traditioner och normer idag som det var för
tidigare generationer. Anette Göthlund beskriver  identiteten som bestående av olika ”lager”;
En inre, subjektiv identitet - vår unika jag-känsla. Därtill har vi en yttre, objektiv identitet  -
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våra fysiska och mätbara egenskaper. Dessutom finns i mellanskiktet de intersubjektiva eller
delade identiteter - hur vi karaktäriseras av andra och med vad vi identifierar oss med.
Göthlund menar att identitetsutvecklingen alltid sker i form av en dialog med andra och den
omgivande miljön. 13

Föreställningen att man kan - och bör - skapa ett jag som är det rätta lever stark bland
många ungdomar och detta gäller även könsidentiteten. Vad är typiskt kvinnligt eller manligt?
Att vara kvinna innebär att man möts av dubbla budskap, till exempel uppmuntras flickor att
välja ”otraditionella” kvinnliga yrken, samtidigt som alla vet att det är svårt för flickorna att
slå sig fram inom mansdominerade utbildningar på sina egna villkor.14

Detta har även Sabina Cwejman och Gunilla Fürst uppmärksammat i sin undersökning av
tonårsflickors framtidsbilder. Dagens samhälle omfattar officiellt en jämställdhetsideologi
samtidigt som könssegregationen finns kvar i praktiken. I läroplanen problematiseras till viss
del kön, men oftast inte alls i praktiskt skolarbete eller i undervisningens innehåll. Man utgår
från att kön är betydelselöst i de flesta sammanhang eftersom vi har en officiell norm om
jämställdhet. Denna hållning, menar de, är tveeggad. Å ena sidan innebär den en frihet,
oavsett vilket kön man tillhör har man rätt till lika möjligheter. Å andra sidan innebär
hållningen att man underskattar könets betydelse i identitetsutvecklingen och blundar för de
könsojämlika villkoren som faktiskt finns i familjen, arbetslivet och samhället. Den nya
kvinnorollen omfattar både moderskap och yrkesarbete vilket kan vara svårförenligt, inte
minst på grund av att tiden inte räcker till. Cwejmans och Fürsts undersökning visar att
konflikten i den moderna kvinnorollen finns för tonårsflickor redan då de måste ta ställning
till utbildning och arbete.15

Värderingar och framtidsvisioner
Cwejmans och Fürsts studie grundar sig på samtalsintervjuer med 50 tonåringar - 40 flickor
och tio pojkar. De har i intervjuerna urskilt några särskilda ”konfliktpunkter” där nya mönster
bryts mot gamla:  moderskap och familjeliv,  yrkesval och karriär.

När det gäller moderskapet och familjelivet står det helt klart att de flesta av flickorna
räknar med att bli mödrar i framtiden. De ser detta som ett positivt projekt som kräver
personlig mognad och förmåga att kunna ta ansvar. Samtidigt är de också medvetna om att det
finns konflikter mellan moderskap och yrke. Dock vill ingen vara hemmafru utan alla ska
yrkesarbeta. Men ändå utgår de från att de ska ta huvudansvaret för familjearbetet och att
mannen ”hjälper till”. Flickorna vill inte binda sig för tidigt utan de vill planera sitt liv så att
de hinner med allt de vill göra, till exempel utbilda sig och se sig om i världen. 16

Flertalet av flickorna tycker att det är svårt att välja ett yrke. Dels ser de idag att det finns
så många fler yrken och arbetsområden än tidigare och dels ser de tydligare konsekvenserna
av att välja fel, att komma fel i tillvaron. Detta medför att flera skjuter upp sina val, till
exempel genom att välja en gymnasielinje som leder till många olika vidar-
utbildningsmöjligheter eller att ta ett sabbatsår med ett tillfälligt arbete eller resa. Samtliga
flickor vill ha ett yrke som ska passa just dem, som de ska trivas med och kunna utvecklas i
samtidigt som det ska kunna kombineras med moderskapet. Detta är viktigare än hög lön och
karriärsmöjligheter.17

På Institutet för framtidsstudier har sedan 1988 bedrivits omfattande enkätundersökningar för
att kartlägga ungdomars värderingar och syn på sin och världens framtid. Institutets
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huvuduppgift är att utveckla bättre och hållfastare underlag för långsiktiga beslut i offentliga
organ, privata företag och för enskilda människor. Eftersom dagens unga är morgondagens
vuxna och sålunda kommer att påverkas av de långsiktiga beslut som tas idag är det viktigt att
kartlägga deras värderingar och behov. Just de ungas värderingar ger en föraning om
framtiden, menar Åke E Andersson, Thomas Fürth och Ingvar Holmberg, som redogjort för
resultaten i boken 70-talister. Om värderingar förr, nu och i framtiden.18 Studien omfattar
åren 1988-1992, men undersökningar har gjorts varje år fram till och med 1996, och samman-
lagt omfattar undersökningarna 8000 ungdomar i 20-årsåldern som är sistaårsgymnasister. De
senare redogör Fürth för i en artikel ”Ung på nittiotalet - om framtidsförväntningar och krisår”
i tidskriften Framtider.19 Jag redogör här bara i korta drag för deras resultat eftersom jag
återkommer till dem i den avslutande diskussionen.

Andersson, Fürth och Holmberg menar att människan är den enda levande varelse med
medvetande om historien, nutiden och framtiden. Samspelet mellan tolkningen av dåtiden,
analys av samtiden och vision om framtiden är en viktig process där värderingar ifrågasätts
och nya etableras.20 De belyser tre samhällsformationer, eller arenor: agrarsamhälle,
industrisamhälle och K-samhälle. Det finns inga klara gränser mellan dessa, förändringarna
överlappar varandra. Men i varje finns ett dominerande värderingssystem och de riktigt tröga
delarna av det dröjer sig kvar en längre tid. Samhället förändras i allt snabbare takt, men de
stora viktiga besluten avgörs inte av snabba modeförskjutningar utan snarare är det så att
också värderingar som härstammar från agrarsamhället fortfarande finns kvar idag trots att vi
passerat industrisamhällets arena och står i begynnelsen av det postmaterialistiska K-
samhället. Huvuddelen av dagens unga har värderingar som passar in i det nya K-samhället,
det vill säga relationer, utbildning, mobilitet och internationalism värderas högt. De sätter det
individuella ansvaret högt och flertalet ser sin tillvaro präglad av stor valfrihet och möjlighet
till självbestämmande. Dock rör det sig inte om någon egoism utan familj och vänner är
fortfarande mycket betydelsefulla i ett långsiktigt perspektiv liksom en god hälsa.21

Familjelivet är mer värt än utbildning, arbete, hälsa, olika nöjen och annan fritid. När det
gäller yrkesval är inte status, karriär och hög lön det viktigaste, utan ungdomarna värderar
rörliga och självständiga yrken och särskilt kvinnorna betonar att intressanta arbetsuppgifter
och trevliga arbetskamrater är viktigast. Man vänder sig mot hierarkiskt uppbyggda
arbetsmiljöer. Just dessa två aspekter visar på ett postmaterialistiskt synsätt - det traditionella
konservativa värnandet om familjen i ”den lilla världen” tillsammans med traditionella
vänstervärden om självstyre och icke-hierarkiska organisationssätt i ”den stora världen”. Två
av tre kan tänka sig att flytta utomlands och frihetskänslan värderas högt. Kvinnorna har en
större öppenhet mot omvärlden än männen och Fürth menar att det tycks vara så att kön är
mer avgörande för vilka värderingar ungdomarna har än social bakgrund och regional
hemvist. Det finns fler män med gammalmodiga materialistiska värderingar där pengar, status
och lokalsamhället är viktiga värden.

Trots 1990-talets krisår är dock de ungas framtidstro oförändrad stark sedan åttiotalets slut.
Institutet för framtidsstudier har använt en skala från 0 till10 - där 0 stod för att man inte alls
trodde sig kunna påverka sin framtid och 10 betydde att man helt och hållet kunde det - och
genomsnittet har alla år legat mellan 7 och 8. Även de ungas värderingar har förändrats
mycket lite under de åtta år som studierna har bedrivits. En förändring som skett är att
arbetslösheten gått om miljön som den viktigaste samhällsfrågan. Under 1980-talet låg den
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som nummer två, trots att arbetslösheten då var låg. Detta menar Fürth har sin förklaring i att
just hotet om arbetslöshet är ett socialt trauma från mellankrigstiden i Sverige och sålunda en
värdering som gått i arv i flera generationer. Oavsett om den är låg eller hög ses den som en
av de viktigaste samhällsfrågorna.22

Enkätundersökningen, 70-talisternas värderingar, delredovisning nr 6, som är gjord 1994
med drygt 1100 ungdomar innehåller 59 olika frågor inom olika teman. 90% av ungdomarna
är 18-19 år och är sistaårsgymnasister. Antalet kvinnor som svarat överväger något, 562 mot
532 pojkar. Nio ungdomar har inte svarat alls. Denna undersökning ingår som en del i
ovanstående redovisning, men då den preciserar frågorna och svaren tyckte jag att det var
intressant att ta med några av frågorna eftersom de liknar mina egna.

Undersökningen visar att ca 48% av flickorna ansåg att betydelsen av deras utbildning i
framtiden kommer att vara mycket stor eller stor. Av pojkarna var det 61% som ansåg
detsamma. Övervägande delen av ungdomarna trodde att de skulle studera vidare på
universitet eller högskola, på kortare kurser eller minst tre år, efter gymnasiet.23

På frågan om vad de anser är viktigast idag, varje deltagare fick markera fyra alternativ,
svarade flickorna kompisar, hälsan, föräldrar och syskon och pojkvännen. Pojkarna ansåg att
kompisar, hälsan, pengar och föräldrar och syskon var det viktigaste för dem idag. Samtliga
trodde att detta hade förändrats något när de var 35 år, det vill säga ca 15 år framåt i tiden. För
flickorna tedde sig egen familj, intressant arbete, hälsan och pengar som de fyra viktigaste
sakerna. Pojkarna hade samma svar men delvis i en annan ordning, egen familj, hälsan,
pengar och intressant arbete.24

Samtliga ungdomar ansåg att ett intressant arbete och trevliga arbetskamrater var det
viktigaste i deras framtida yrke. På tredje plats kom hög lön och självständigt arbete. Minst
viktigt var att de genom arbetet kunde påverka samhällsutvecklingen. Detta skilde sig inte
nämnvärt mellan könen. 25

Utveckling av gudsbegrepp
Även James W Fowler har forskat om barn och ungdomars identitetsutveckling. Han har
sedan 7o-talet arbetat med att försöka åskådliggöra barn och ungdomars trosutveckling. Hans
modeller och undersökningar bygger på och är inspirerade av Piagets kognitiva
utvecklingsteorier. Fowler använder en vid definition av begreppet tro. Han menar att tro är
något som vi alla har. Eftersom vi alla försöker skapa mening i våra liv genom att tolka
världen i meningsfulla sammanhang, drivs vi till att finna och  utveckla en tro. Enligt Fowler,
innebär tro för en människa att finna de grundläggande värdena i sitt liv och att sedan
överlämna sig åt dessa, så att de blir den ordnande kraften i livet. Utvecklingen handlar inte i
första hand om att döma och värdera utan om att utvecklas, utan en förutsägbar förändring,
emot en större förmåga att integrera.

Fowler beskriver  trons utveckling i sju stadier: den första, grundläggande tron ( 0-2 år),
den intuitiva, projektiva tron ( 2-7 år ), den mystiska och bokstavliga tron ( 7- 12 år). Sedan
följer den förenande, konventionella tron, den egna genomtänkta tron, den sammanbindande
tron och slutligen den allomfattande, totala tron. Till de tre första stadierna anger Fowler
åldersgrupper. De följande fyra grupperna är betydligt svårare att avgränsa, och det är
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dessutom få människor som någonsin kommer att befinna sig i det sista stadiet. Förflyttningen
emellan stadierna sker när människor av en eller annan  orsak  måste  bearbeta och ompröva
sina värderingar. Den stadiemodell som Fowler har utvecklat är inte i förta hand ämnad för att
klassificera människor utan  för att öka förståelsen människor emellan. Det är enligt Fowler
viktigast att komma till insikt med att alla människor har olika trosuppfattningar och att
respektera detta.

Fowler har också gjort uttalanden om den svenska läroplanen, Lpo-94. Han anser att  den
är mycket genomtänkt när det gäller uppläggningen av ämnet religion. Han tycker att det är
positivt att man har tagit utgångspunkten i elevens egen utveckling och i att öka förståelse för
oliktänkande. Eleverna måste få tillfälle, att i skolan, diskutera, pröva och ompröva sina
värderingar samt att  öva sig att ifrågasätta sin omvärld. Skolans uppgift är  minst av allt att
försöka  projicera en färdig trosuppfattning på sina elever.26

Babins tankar om maskulina och feminina gudsbegrepp
I och med att den nya läroplanen som kom år 1994, skrevs en del litteratur som anknöt till
ämnet religionskunskap. Den handlar mest om själva undervisningen i ämnet, men också om
barn och ungdomars livsfrågor samt Sveriges utveckling emot en mångkulturell och
mångreligiös nation. Det finns nästan ingen nyskriven litteratur alls som tar upp ämnet barn
och ungdomars gudsbild.

En av de få som skriver om barn och ungdomars gudsbilder är Maare Tamm. Hennes bok
"Barnens religiösa föreställningsvärld" utkom i mitten av 80-talet men trots att den har några
år på nacken är den en av de bättre.

I boken behandlar hon hur barns gudsbilder utvecklas ifrån två års ålder upp till
vuxenstadiet. Hon använder i sina teorier flera  termer av de mest kända psykologerna och
teologerna  t.ex. Freud , Piaget och Deconchy.

När hon beskriver tonåringens utveckling av gudsbild använder hon fransmannen Pierre
Babins teorier, som behandlar åldersgruppen 11 till 19 år. Han menar att tonårstiden är en tid
då unga mediterar, filosoferar, söker och diskuterar. Världen och livsvärden testas, provas och
byts ut. Under tonårstiden utvecklas också gudsbilden, men flickor och pojkars gudsbilder
utvecklas åt olika håll.27

Tonårspojkens bild representeras av den objektive guden som skapat himmel och jord. Gud
kräver också lydnad och respekt, personligt ansvar samt goda gärningar. För den troende
tonårspojken är Gud den absoluta auktoriteten. Bilden av Gud är också intellektuell, rationell
och objektiv. Pojkarnas gud har drag av den mäktige  fadern som kräver lydnad och respekt.
   Tonårsflickans bild av Gud är betydligt mer subjektiv, personlig och känslomässig. Man
skulle nästan kunna säga att Gud i en troende flickas liv har något av väninnekaraktär. Gud är
den som älskar och ska älskas, den som är förtrogen, nära och kan lyssna. Där tonårspojken
ser majestäten och ledaren ser flickan skönheten och mystiken. För flickan är blommorna,
haven och solnedgångarna uttryck  för Guds skönhet och härlighet. Världen ser hon som
gåtfylld, hemlig och fylld med tecken. Gud upplevs som det mysterium som har skapat allt
detta. Flickornas Gud har drag av den kärleksfulla modern som tar hand om, vårdar och
tröstar.28

Den nya andligheten
De senaste åren har intresset för alternativa livshållningar vuxit sig allt starkare. Antalet
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individer som säger sig vara övertygade om den kristna trons sanning minskar. Men i samma
mån verkar andra trosföreställningar av parareligiös karaktär öka. Denna  nya typ av
andlighet, med alternativa föreställningar om naturen och universums makter och krafter,
brukar med ett samlande namn kallas för New Age.

 Religionsvetaren Olav Hammer har nyligen skrivit  om detta fenomen. I sin bok "På spaning
efter helheten - New Age en ny folktro?" presenterar han på ett klart och lättillgängligt sätt
många av de komponenter som tillsammans brukar benämnas som New Age.

Inom New Age hör man sällan ordet Gud. Om det finns en gudom i denna tankevärld
anses vara den kraft som finns inom varje människa. I motsättning till kristendomens ofta
upphöjda skapargestalt, den transcendente guden, kan New Age guden sägas vara immanent,
som innebär en föreställning om att guden finns inom det skapade. Gud finns i naturen, i varje
blomma, i varje själslig varelse och i varje enskild molekyl. Jorden ses som en helhet, ett
levande väsen -Moder Jord. Varje människa anses ha en plats att fylla i denna helhet, en
alldeles speciell uppgift.29

Det finns också föreställningar om att en människa inte bara lever detta liv utan har
genomgått en hel kedja av olika existenser och kommer att reinkarneras många gånger till.
Man menar att varje människa i varje liv har en roll att spela och en läxa att lära. I varje liv
avverkar man ett antal svårigheter och tar till sig nya lärdomar. Detta leder till att man är
beredd att utvecklas till nästa existens. Summan av en persons samlade jordeliv utgör på så
sätt en helhet där man samlat på sig alla tänkbara mänskliga erfarenheter.30

II. ELEVERNAS SJÄLVBILD, FRAMTIDSBILD OCH GUDSBILD

De ungdomar som har skrivit uppsatserna bor i en liten stad i södra Sverige. I kommunen
finns bara en skola för årskurserna 7-9, vilket innebär att ungdomar från alla sociala skikt
finns här.

Kapitel 1-3 innefattar den första studien som handlar om elevernas självbild, identitet och
framtidsbild. De följande två kapitlen handlar om deras gudsbild idag och i framtiden.

1. Beskrivning av den egna personen

I detta kapitel redogör jag för hur ungdomarna beskrivit sig själva och svarat på frågorna Vem
är jag? och Vad är jag bra på?. Beskrivningen av den egna personen säger en del om deras
självbild och identitet. Detta har betydelse för vilka möjligheter som de anser finns för dem
och hur de tänker sig sin framtid.

Flickor
Av de 19 flickor som svarat uttrycker 14 hur de är som person, intressen och vad de tycker sig
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vara bra på. Tre beskriver sina intressen och vad de är bra på och två enbart vad de är bra på.
De 14 som beskriver sin personlighet har till största delen en positiv självbild och ord som till
exempel glad, positiv, lycklig, har bra självförtroende förekommer ofta.

”Jag är en lycklig tjej som är 15 år. Jag är ganska livlig och oftast mycket glad. Jag kan ha mina dåliga dagar
men det är inte ofta.”31

”(...) jag är en tjej på femton bast. Jag har långt brunt hår och glasögon.  Det händer  (ibland) till och med att 
jag vaknar på morgonen tittar mig i spegeln och tycker att jag för en gångs skull är ganska söt. Annars, dvs

så till sättet är jag glad i  stort sett jämt och väldigt sprallig.  (...) Jag har nog, nej jag har ett bra självförtroende.
Inte vad det gäller  grabbar kanske,  men annars.   Jag vet vad jag  kan  och  vad jag  är bra på, och det är bra 
mycket mer än vad många andra kan. (...) Men alla människor är bra på olika saker.”32

”Jag är en glad och positiv tjej. Jag står oftast för vad jag tycker. Men har ändå ett dåligt självförtroende. Jag
är också väldigt mogen av mig. Jag är väll antagligen en  helt vanlig tonåring med helt vanliga problem.

Med problem menar jag tex. kompisar, killar och föräldrar.”33

I det sista citatet skriver flickan att hon har ett dåligt självförtroende och kanske ser hon det så
själv, men vid fortsatt läsning av hennes uppsats tolkar inte jag det så. Tyvärr utvecklar hon
inte varför hon anser sig ha dåligt självförtroende utan istället skriver hon på ett enkelt och
otvunget sätt vad hon är bra på:

”Jag är väldigt musikalisk. (...)  Jag är också bra på att  jobba och ta hand om andra människor, särskilt barn.
Jag har också väldigt lätt att anpassa mig och att vara trevlig och komma i kontakt med vuxna människor.

Jag är också bra på att skratta och att göra bort mig.”34

Detta, menar jag, tyder ändå på att hon har en positiv självbild. Detsamma gäller alla de 16
flickor som berättar vad de är bra på.

”Skulle tro att jag är någorlunda bra på det mesta, åtminstone det jag har prövat på.”35

”Jag har ganska lätt för att lära mig saker och jag vill ofta prova på nya grejer. Därför kan jag ofta bli hyfsad 
bra på det jag vill lägga ner mycket tid på.”36

De övriga tre flickorna ger en mer vag beskrivning av sig själva, men hos två av dem
framkommer det ändå att de anser sig vara bra på någonting:

”Jag gillar att läsa böcker och att pyssla med djur, särskilt hundar. (...) Jag tycker att jag är duktig på att rida 
och att ta hand om djur.”37

”(...) jag älskar hundar, hästar och böcker. (...) Jag är bra på att rida och ta hand om hästar, jag är också bra 
på att kunna använda det svenska språket. Det senare har jag lärt mig av alla de böcker jag läst.”38

En flicka skriver bara kort vad hon är intresserad av:

”Mina intressen är kompisar, idrott, disco m.m. Jag älskar idrott.”39

Pojkar
Av de 14 pojkar som svarat beskriver sju hur de är och de använder ord som rolig, glad,
vanlig, normal, livlig och fantasirik. Även pojkarna tycks ha en positiv självbild och har inga
problem med att tala om vad de är bra på.
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”Annars är jag  en vanlig kille,  jag är inte lat, men ganska  morgontrött.  Jag håller  på med  mycket sport på
fritiden. (...) Jag är bra på idrott, själv spelar jag handboll men har hållit på med nästan alla sporter som går 
att deltaga i  här i staden. Jag  är annars bra  på tekniska saker, bl.a elektronik. Annars är jag duktig på data. I
skolan är jag duktig på de naturvetenskapliga ämnena.”40

”Jag är en rätt så glad kille och tycker allt är toppen just nu.”41

”Jag är en trött och lat person som tycker det är jobbit i skolan ibland. Jag ser mig också lite blyg men också 
väldigt rolig, skötsam och faktiskt väldigt snäll.”42

Som exemplen visar uttrycker pojkarna sig ganska kortfattad när det gäller att beskriva sin
person. Däremot beskriver de utförligare vilka intressen de har och vad de är bra på.

”På  min fritid  spelar  jag fotboll, innebandy, åker  skateboard på sommaren och snowboard  på vintern.  Jag
träffar också mina kompisar (...). Jag är rätt bra på att åka snowboard gemfört med hur kort tid jag har åkt en
vinter ungefär. Fotboll är jag rätt bra på också.”43

Hälften av dem skriver enbart vad de är bra på som en beskrivning av dem själva.

”Jag är ganska bra på att rita och har spelat både piano och trumpet i flera år. Nu spelar jag bara elbas då och
då hemma. Jag gillar att hålla på med datorer, speciellt ljud och bild, och är nog ganska bra på det.”44

”Jag är bra på många saker bla. golf, äta pizza fort och ishockey.”45

”Jag är inte så bra på något speciellt men jag är bra på datorer tycker jag.”46

Även om den sistnämnda pojken inte tyckte sig vara bra på något speciellt så kom han ändå
fram till att han var bra på datorer. Alla pojkar har skrivit något de tycker sig vara bra på.

Kort sammanfattning
Vid en jämförelse mellan flickor och pojkar hur de beskriver sig själva lägger flickorna större
vikt vid sin person och personlighet. Dock har de flesta inga större problem med att uttrycka
vad de är bra på. Pojkarna beskriver sin person mer kortfattat och skriver utförligare om sina
intressen och vad de är bra på.

Hos samtliga ungdomar finns en positiv självbild, anser jag. Resultatet kan dock i viss mån ha
påverkats av formuleringen av frågan, ”Vad är jag bra på?”. Familj och vänner är viktiga delar
för den positiva självbilden vilket nästa kapitel visar tydligare.

2. Beskrivning av vad som känns viktigt idag och i framtiden

Detta kapitel handlar om värderingar och svarar på frågan vad ungdomarna tycker är viktigt
idag och vad de tror är viktigt för dem i framtiden.

Flickor
Flickorna skiljer inte på vad som är viktigt idag och i framtiden. Det är inte särskilt konstigt
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eftersom samtliga som svarat, 18 av 19, tycker att familj och vänner är det som de värderar
högst, både idag och i framtiden. Flera tycker att det är angeläget att ha sina vänner från idag
kvar. En bra utbildning och att få ett arbete som man trivs med samt att göra karriär tycker
åtta också är viktigt. Tre tycker dessutom att vi måste ta bättre hand om naturen.

”Det som betyder mycket  för mig är min familj.  Efter  det att min pappa dog betyder  nog familjen mer än 
förut. Mina kompisar är också viktiga, utan dom skulle jag nog inte stå ut. Jag hatar ensamhet, den

skrämmer mig mest. Min pojkvän betyder  mycket,  men min  familj  är nog  viktigare,  likaså
kompisarna.  Eftersom kompisar och familj vara mycket längre än pojkvänner.”47

”Viktigast för mig är naturligtvis familjen och vännerna.”48

”Mina vänner är mycket viktiga för mig. Även fast jag  har  oerhört  mycket  intressen så  vill jag alltid veta 

”Det som är viktigt för mig är min familj och mina vänner. Med dem kan jag alltid vara mig själv, om jag så 

”Det viktigaste för mig är vänskap,  kärlek, familj, gemensamhet  och utbildning.  Dessutom är det viktigt att
värna om miljön och att skapa ett fridfullt och rättvist samhälle.”51

En flicka svarade inte alls på frågan, men indirekt tolkar jag det hon skrivit som om miljön
och att leva nära naturen på ett enkelt och okomplicerat sätt är det viktigaste för henne:

”Därför tänker jag leva okomplicerat och omodernt, så småningom ska jag bygga upp mitt eget självhushåll. 

Pojkar
Av pojkarna är det nio, av 14, som har svarat på vad de tycker är viktigt. De skiljer inte heller
på vad som är viktigt idag och i framtiden. Familj, vänner, utbildning och ett bra jobb är det
som pojkarna värderar högst. Fyra av pojkarna har dock inte med familjen, fem har inte
nämnt vänner medan sju av dem ser utbildning och arbete som det viktigaste.

”Just nu är min utbildning viktig för mig och min karriär också för om jag inte håller i med skolan så blir jag
inte godkänd.”53

”Det är mycket som är  viktigt för mig,  utbildningen  främst.  För den  avgör i princip resten av livet. Nu när
arbetslösheten är så stor är utbildning viktig. Mina vänner och min familj är också viktiga.”54

”Det viktigaste med livet är att man har det bra och att man trivs med livet. Att man har bra kontakt med alla
familjemedlemmar.  Och att man har fått bra utbildning och  att man har blivit något så man  kan sitta och va
stolt och tänka tillbaka på det man gjort när man är 65 år.”55

”Det som betyder mest för mig är mina vänner, min tro och min familj.”56

Kort sammanfattning
Det skiljer inte särskilt mycket mellan flickors och pojkars syn på vad de anser vara viktigt i
livet. De skiljer inte heller på vad som är viktigt för dem idag och vad de tror är viktigt för
dem i framtiden. Familj, vänner, bra utbildning och ett arbete är det som alla som svarat
värderar högst. Familjen betyder mycket för alla flickor medan fem av pojkarna nämnt den.
Dock är det inte alla som vill ha en egen familj utan det är den familj de lever i idag som de
                                                                
47Flicka, uppsats nr 4, s.1
48Flicka, uppsats nr 10, s.1-2
49Flicka, uppsats nr 8, s.2
50Flicka, uppsats nr 9, s.4-5
51Flicka, uppsats nr 19, s.2
52Flicka, uppsats nr 1, s.1
53Pojke, uppsats nr 3, s.2
54Pojke, uppsats nr 6, s.1
55Pojke, uppsats nr 7, s.1
56Pojke, uppsats nr 9, s.2



menar. Vänner nämner också alla flickor men endast fyra pojkar. När det gäller utbildning
och arbete är det åtta flickor som ser det som viktigt medan sju av pojkarna skriver det. Flera
av ungdomarna som nämner arbete anser att det är viktigare att de trivs och att det är
intressant än att det är högavlönat.

3. Elevernas syn på den egna framtiden

Detta kapitel beskriver hur flickorna och pojkarna ser på sin framtid. Frågan de skulle besvara
var Vad gör du om tio år?, det vill säga hur ser ditt liv ut om tio år. De är då 26 år gamla.

Flickor
Förra kapitlet visade att flickorna tyckte att familjen var en av de viktigaste faktorerna i livet.
Dock är det mindre än hälften, åtta av 19, som tänker sig att ha en egen familj då de är 26 år
gamla. Sex av dem tror sig eller hoppas på att leva tillsammans med en man. Av dessa kan två
tänka sig att få barn senare i livet medan två säger sig inte vilja ha barn alls. Fyra av de 19
flickorna nämner inget om en egen familj.

”Om tio år ska jag vara gift och ha barn.”57

”Vad jag har för tankar om framtiden? Tja, jag vill bilda en familj om sådär  10 år med man, barn, hus, träd- 

”Om tio år har jag förhoppningsvis en pojkvän och (...).  Jag vill inte få barn för tidigt p.g.a att jag vill va ute
och ha roligt först. barn kommer sedan. Man ska inte  bli för  gammal bara - då förstår man inte barnen lika 

”Förhoppningsvis har jag  en sambo.  Jag har nog  inte  gift mig eftersom  jag inte  tycker att det är  speciellt
viktigt. Jag  vill  bo på  landet med ett  stort och mysigt kök. Jag vill   inte  ha några  barn eftersom man blir 

En flicka betonar att hon varken vill gifta sig eller få barn:

”Gifta mig och få barn vill jag inte.”61

För tolv av flickorna är det självklart att de kommer att bilda familj. Kanske inte redan om tio
år, men någon gång i framtiden. Flera av dem är dock medvetna om att det kan bli problem att
arbeta och göra karriär samtidigt som man har barn:

”Om tio år så  blir jag  tjugosex år.  Då har jag redan skaffat barn, karriär, en fin man och ett litet hus, det är 
som jag älskar.”62

”Men man kan inte satsa allt på yrke och karriär utan man måste ha tid för sin familj och sina vänner oxå så 

Bland flickorna är det endast två som inte vet inte vilket yrke eller inom vilket arbetsområde
de vill arbeta i framtiden:
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”Nu när vi har valt till gymnasiet har jag riktat in mig på naturvetenskapliga programmet  (...)  eftersom jag 
något  sådant,  men  vissa   krav har jag på  yrket;  det ska vara någorlunda 

”(...) först vill jag skaffa mig en redig utbildning, ett jobb och en god ekonomi. (...) Jag har sökt in på hotell 
kommer in till hösten ska jag gå på individuella  programmet och läsa in 

När det gäller dessa två flickor är det intressant att se att två väldigt olika flickor
betygsmässigt kan vara lika osäkra på vilket yrke de kan tänka sig. Den första flickan som
valt naturvetenskapliga programmet skriver inte om sina betyg, men det programmet kräver
höga sådana och hon är säker på att hon kommer in. Den andra flickan skriver att hon inte tror
sig kunna komma in på gymnasiet på grund av sina dåliga betyg. Men hon ger inte uttryck för
att hon är orolig för att bli arbetslös, utan ser möjligheten att kunna läsa upp betygen och
därefter komma in på det program hon vill.

Fem av flickorna vet bestämt vilket yrke de vill ha och nio vet vilket arbetsområde de vill
arbeta inom;

”I framtiden ska jag plugga till barnskötare och när jag är klar med utbildningen så ska jag flytta till Amerika
och jobba på ett barnhem eller nåt annat med barn som behöver hjälp.”66

”Till gymnasiet har jag valt Estetiskt program med musikinriktning. Jag har tänkt att utbilda mig till lärare i 
realistiskt i grunden.”67

”Min framtid är mycket oklar men inom de närmaste åren ska jag gå gymnasie,  Estetisk / Teater, Dans.  (...)
Om tio år ska jag vara färdigutbildad till något (?!) Jag skulle vilja bli skådespelare eller någon dansare. Jag 

”I  framtiden  vill  jag  gärna   jobba med djur och  natur.  Jag skulle  vilja bli  veterinär  eller  kanske  miljö- 

Tre av flickorna nämner olika yrken som de kan tänka sig att arbeta med:

”Jag älskar idrott och vill antingen bli innebandy eller golfproffs när jag blir äldre.  Jag antar att  man  tjänar 

”I framtiden hm ... jo i framtiden vill jag bli tolk eller  översättare i  1:a hand men kommer jag inte in på den 

Dessa exempel speglar till viss del hur flickorna resonerar när det handlar om deras framtida
yrke, de har oftast en föreställning om vilket yrke eller yrkesområde de vill arbeta inom samt
vad som är viktigt med det. Till exempel anser de flesta att bra arbetskamrater, trivsel och att
det är intressant är viktigare än hög lön. Sju av dem kan också tänka sig att flytta utomlands
och arbeta, några för alltid och andra för en kortare tid:

”Jag skulle kunna tänka mig att bo i något annat land.”72

”(...) Men jag ser framåt så gott jag kan, och just nu skulle jag vilja jobba som läkare i Tyskland. Både för att
de får bättre betalt och för att halva + lite till av min släkt bor där.”73
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”Jag skulle vilja vara biståndsarbetare i ett u-land under några år.”74

Framtidsbilden i stort är lite olika bland flickorna. De flesta har inte skrivit något om den,
kanske beroende på att de instruktioner jag gav dem angående uppsatsen till största delen
handlade om dem själva och deras egen framtid. Dock är det några som nämner den och av
dessa är det tre som ser framtiden som dyster och problematisk och orsakerna de nämner till
det är framförallt miljön och arbetslösheten:

”Framtiden ser dyster ut, det är alldeles för mycket genmanupilation, EU och Big Brother. Alla verkar sträva
efter att få så många materiella ting som möjligt, allt det tycker jag så illa om.”75

”Ett stort  problem i världen  är ju  miljön,  dessutom  är det   arbetslöshet och orättvisor som råder jämt och 
framtid  vill jag sluta tänka.  Jag undrar bara hur det kommer att 

Pojkarna
Även pojkarna anser att familjen är viktig. Hälften av dem tror eller hoppas att de har en egen
familj eller åtminstone en flickvän om tio år.

”Om tio år så kommer jag förhoppningsvis ha ett jobb och barn och en flickvän helst vill jag ha  3 barn och 

”Så om tio år lever jag normalt med en normal tjej i en lägenhet.”78

”Jag tror att man är tvungen att få  kärlek för att överleva,  så jag hoppas verkligen att jag kommer att träffa 

Cirka hälften av pojkarna, sex av 14, vet inom vilket arbetsområde eller yrke de vill arbeta.
Flera av dem vill satsa på en karriär inom databranschen, vilket inte är särskilt förvånande.
Data, IT och media är ju några av de mest populära yrkena just nu. Samtidigt som de nämner
att det ligger inom deras intresseområde är det också möjligheten att tjäna pengar och att
kunna arbeta utomlands som de anger som orsak till valet av yrke:

”Jag planerar att att studera i framtiden åtminstone en 5 år eller nåt sånt. Både utomlands och i Sverige. Jag 

”Jag gillar att hålla på med datorer, speciellt ljud och bild, och är nog ganska bra på det.  (...)  Även om jag 
ett sånt yrke.”81

Tre av pojkarna vill eller kan tänka sig att arbeta som kock, då med egen restaurang eller
utomlands:

”När jag blir stor vill jag arbeta som kock, helst utomlands.”82

”I framtiden vill jag nog leva normalt, få ett bra jobb bla, fast helst vill jag öppna något eget t ex en cafeteria 

Fyra av pojkarna har en dröm att göra karriär som proffs inom den sport de utövar och
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nämner inget om något speciellt yrke, utan skriver bara att det är bra att ha något jobb
utifallatt proffskarriären skulle gå om intet:

”Om tio år hoppas jag  att jag har  utvecklat min fotboll  mycket och  att jag kan livnära mig på den i en bra 

”Att bli innebandyproffsmär en dröm för mig.  (...) Om tio år sitter jag nog i en bil som är på väg till Stock- 

Två av pojkarna vet inte vilket yrke de vill ha och två kan tänka sig flera olika. En av dessa
har skrivit om svårigheterna att välja rätt samt att förutspå hur framtiden kommer att gestalta
sig;

”Om tio år  paddlar  jag fram i  en fors  någonstans i  Amazonas,  eller  så pluggar  jag fortfarande,  eller så 
hm... säg inte att det är lätt att välja.”86

Liksom hos flickorna är det få av pojkarna som har skrivit något om hur de ser på framtiden i
stort, men bland de som har gjort det, två av 14, är det framförallt miljön och orättvisor som
bekymrar dem mest. Dock skriver en av dem att han ändå tror på framtiden;

”Trots alla mörka utsikter tror jag på framtiden. Jag hoppas i allafall att jag gör det. Visst är det svårt ibland 
att må bra och kanske få dem att komma till tro.”87

Kort sammanfattning
Både bland flickorna och pojkarna finns en önskan eller tro att de vid 26 års ålder skulle ha ett
fast förhållande. Dock är det en betydligt större andel av flickorna som trodde att de också
skulle ha barn. En annan tydlig skillnad mellan könen som framkommer är att flickorna ser en
konflikt mellan att ha familj och att samtidigt göra karriär. Bland pojkarna är det ingen som
nämner det.

När det gäller val av yrke verkar flickorna mer säkra på vad de vill arbeta med än
pojkarna. Av flickorna är det 14 som vet bestämt vilket yrke eller arbetsområde de vill arbeta
inom, medan motsvarande siffra hos pojkarna är sex. Det skiljer också lite mellan könen
angående vad man anser är viktigt när man väljer yrke. Flickorna poängterar i högre grad
trivsel, bra arbetskamrater och intressanta arbetsuppgifter framför hög lön, dock vill de också
tjäna bra och göra karriär. Pojkarna däremot sätter hög lön som det viktigaste även om de
också nämner trivsel och intressanta arbetsuppgifter.

Att resa och att arbeta utomlands, för en kortare eller längre tid, finns hos båda könen som
något de kan tänka sig att göra. Även frågor som rör framtiden i stort är likartade hos båda
könen, det man är mest bekymrad över är miljön och orättvisor i världen. För flickorna
framstår också arbetslöshet som ett problem. Men detta är svårt att dra några egentliga
slutsatser om eftersom det är så få som har berört framtiden i stort, kanske beroende på att de
instruktioner jag gav dem handlade om dem själva och deras egna planer inför framtiden.

4. Elevernas syn på den egna gudsbilden.
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Detta kapitel handlar om hur eleverna i årskurs nio beskriver sin syn på Gud. Den uppgift de
arbetat utifrån är: Skriv ner de fem sätt att beskriva Gud, med egna ord eller med citat ur de
bifogade texterna, som du tycker överensstämmer bäst med din gudsbild. De bifogade
texterna var avsedda att fungera som starthjäp och inspirationskälla, vilket jag poängterade
när klassen fick instruktioner inför arbetet med uppgiften. Syftet med texterna var alltså inte
att försöka styra elevernas åsikter i en viss riktning.

Flickorna som inte tror
I studien deltog sammanlagt tio flickor, fem av dem uppger att de helt saknar tro på Gud.
Endast en av dessa flickor har svarat, utan att ge någon förklaring till bakomliggande orsaker.
För de andra fyra har det varit viktig att försöka att förklara varför de inte tror på Gud.

"Jag tror inte på Gud därför att det finns inga bevis för att han/hon finns"88

"Jag tror inte på gud därför om det hade funnits nån gud så hade det inte funnits svält och krig, det finns för 
mycket hemskheter för att jag ska tro att det finns nån gud....." 89

"Jag tror inte på  gud.  Många säger  att gud  har skapat  allt för  miljoner år sen. Men  i nutiden så är det vi 
människor som skapat allt -inte gud.90

"Jag tror inte på gud. Jag vet inte varför. Men gud verkar vara för sann. Gud skapade jorden och människan 
men vi skapade allt annat t.ex våldet, krig och svält.(...) i andra länder dör folk pga svält och det är inte gud 
som har gjort så att människorna ska svälta. Det är vi människor. Gud började skapa och lämnade resten till 
oss människor och vi förstörde det.91

Pojkarna som inte tror
Eftersom vi har valt att ha flickorna i fokus för denna undersökning, finns pojkarna med som
jämförelsegrupp. Vi ville se om det fanns tydliga skillnader mellan flickornas och pojkarnas
tro. I studien deltog tio pojkar, två av dem uppgav att de saknade tro på Gud. Båda talade om
varför.

"Jag tror inte på gud. Jag kan inte beskriva honom heller. Ingen har ju sett honom.fast dom som tror har nog 
en egen bild av honom. Men jag har svårt att tro på honom." 92

"Jag tror inte på någon gud därför att ingen kan kontrollera hela världen."93

Kort sammanfattning
Totalt sju av tjugo elever uppger att de inte tror på Gud, sex av dem motiverar varför. Bland
eleverna dominerar två förklaringar till varför de inte tror att Gud existerar. Den  mest
frekventa är den som handlar om att det saknas bevis för Guds existens. I elevernas svar
uttrycks detta med ord som: det finns inga bevis, ingen har sett honom och ingen kan
kontrollera en hel värld. Den andra förklaringen hör ihop det så kallade teodicéproblemet; hur
kan en gud tillåta att det finns så mycket ondska i världen? Eleverna uttrycker detta mycket
konkret i sina svar. Det finns för mycket ondska och hemskheter i världen för att jag ska
kunna tro att det finns en gud.
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Om man tittar på hur eleverna svarar är det svår att se några tydliga skillnader mellan flickor
och pojkar. Men det finns ändå en betydande skillnad mellan könen och den ligger i antalet
elever som uppger att de saknar en gudstro. Fem av tio flickor saknar tro. Endast två av tio
pojkar uppger att de inte tror.

De troende flickorna
Fem av flickorna har alltså uppgivit att de har en gudstro. Denna tro uttrycker de på följande
sätt:

"En god kraft. Inte en gubbe som sitter uppe i himlen, utan något som finns omkring oss"94

”Bor i himlen han syns inte. Han är överallt. Han bor hema hos mig"95

"Jag tror inte på Gud i himmlen. jag tror mer på att det finns något inom oss som vi kan följa, den fria viljan 
t.ex.   Viljan   att   förändra, viljan att  röra på sig och inte   stå kvar på  samma ställe.  Gud kan  också  vara 
turen/oturen, slumpen, men i så fall  är han  grym.  Men att han skulle vara allsmäktig är en lögn, om han är 
god vill säga. För om  han är god och allsmäktig skulle det onda inte finnas."96

"Gud går inte att beskriva. gud är  det man  själv  tycker. För mig  är inte gud något särskilt,  det bara  finns 
ibland oss"97

"Min bild av gud är att han är en själ som alla människor tröstar sig emot.  Då menar jag att. om någon mår 
dåligt så går man till kyrkan och får sin tröst där. Han är för mig en helig symbol eller ande som jag tror alla 
människor behöver. Även om man kanske inte tror på honom. Att  han gått  på vatten  och liknande tror jag 
inte på och inte heller på änglar." 98

De troende pojkarna
En majoritet av pojkarna, åtta av tio, har en tro på Gud. Så här uttrycker de den:

"Gud finns överallt, gud finns i grässet som luktar gud bara gud. Gud är en molekyl, en lekande molekyl
som vilar i gräset"99

"Jag tror egentligen inte på Gud! Men det jag tror är att det finns något gott och något ont. Och att det Goda 
vinner i längden"100

”Jag tror på Jesus Kristus. Jag tror att det är han som har skapat  världen och människan.  allt liv  Gud finns 
överallt i himmelen. Jag tror att han kommer att finnas för evigt."101

"Gud är god
skäggig
skaparen

 finns överallt guds vilja styr"102

"Det sägs att Gud är människans skapare. Gud är helig i de flästa religionerna. Man säger att han har skapat 
jorden. Han har ju levt så länge nu så han måste vara gammal  med  tomteskägg  som är vitt.  Dom säger att 
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Gud finns i allt levande här på jorden.103

"han syns inte
han finns i många religioner fast med många olika namn
gud finns överallt"104

"han syns inte. Gud finns i allt."105

"Gud påstår att han har skapat människan och jorden. Gud är helig för visa människor. Att gud finns i allt att
han är gräs, vinden  och allt annat. Gud  älskar alla som  är snälla  och han försöker hjälpa alla som har prob-
lem. Jag tror att gud ser ut som en vanlig människa men ändå är olik alla andra på något sätt."106

Kort sammanfattning
Vad det gäller gudsbilden finns många likheter mellan flickornas och pojkarnas sätt att
uttrycka sin tro. Ett exempel på detta är tanken att gud finns överallt. Runt detta tema skriver
tre av flickorna och fyra av pojkarna. De uttrycker denna tanke med ord som; gud finns
överallt, gud är runtomkring oss, gud finns i allt och gud bor hemma hos mig

Förutom att flickorna beskriver gud som något som finns överallt använder de uttryck som;
gud är den fria viljan, gud är en själ att trösta sig emot och gud är det man själv tycker. Jag
tycker att flickornas sätt att beskriva gud ofta är subjektivt. De beskriver gud som den
trygghet och de positiva egenskaper de själva söker efter sina liv. Ett annat återkommande
tema är att gud beskrivs som en kraft eller en vilja som påverkar människorna i olika
riktningar.

Om man beskriver flickornas gudsbild som subjektiv skulle man kunna kalla pojkarnas sätt att
beskriva gud för objektivt. De beskriver inte gud med egenskaper som skulle kunna vara
deras egna på det sätt som flickorna gör. Gud är något annat, framförallt en skapargud. Fyra
av pojkarna använder ordet skapare i sina beskrivningar. Andra vanliga uttryck är att gud är
helig och att gud verkar vara den samma för alla religioner.

5. Elevernas gudsbild om tio år.

Den andra frågan jag ställde till eleverna löd; hur tror du att din gudsbild ser ut om tio år?
Jag är medveten om att frågan är svår, om inte omöjlig att svara på. Anledningen till att jag
trots detta ville att den skulle ingå i undersökningen är att Fowler lägger står vikt vid barn och
ungdomar stadievisa utveckling emot ett gudsbegrepp. Jag tyckte då att det skulle vara
intressant att se om det finns en medvetenhet bland eleverna om att bilden  av Gud, av olika
anledningar kan förändras.

Så tror flickorna att deras gudsbild ser ut om tio år.
Två av de totalt tio flickorna har inte besvarat den andra frågan alls. De andra har valt att
formulera sina svar så här:

                                                                
103Pojke, svar nr.7, s.7
104Pojke, svar nr. 8, s. 1
105Pojke, svar nr. 9, s. 1
106Pojke, svar nr. 10, s. 1



"likadan tror jag"107

"Jag vet inte hur jag kommer att se på Gud om tio år."108

"Jag tror inte att min gudsbild kommer att ändras så mycket." 109

"Om tio år tror jag inte att någom kommer att tro på gud."110

"Om tio år behöver jag ingen Gudsbild för jag är tillräckligt stark för att använda det som finns inom mig 
själv."111

"Man vet aldrig vad som händer på tio år. Troligtvis är min syn på gud ungefär samma som idag."112

"Jag och min mor går  så ofta vi kan till kyrkan på söndagar och jag hoppas att vi gör det om tio år 
också."113

" Gud finns inte"114

Så tror pojkarna att deras gudsbild ser ut om tio år.
Av sammanlagt tio pojkar var det två som valde att inte besvara den andra frågan i
undersökningen. Så här har de övriga pojkarna uttryckt sina tankar om sin framtida syn på
Gud.

"Då har jag gått med i meditallibopsekten och jag ska lukta på rymdblommorna"115

"Jag tror att min gudbild är likadan om tio år som nu"116

"Om tio år så kanske jag tror på Gud. Då kanske min uppfattning om honom har ändrats"117

"Min gudsbild kommer att vara den samma tio år senare"118

"Gud  kommer  att  finnas  och  vara  som  de miljoner  år tidigare. Jag  kommer inte att se  annorluna på ho-
nom" 119

"likadan"120

"vet ej"121

"Nästan samma för det är många som inte kommer att tänka på honom" 122

Kort sammanfattning
                                                                
107Flicka, svar nr. 2, s. 1
108Flicka svar nr. 3, s. 1
109Flicka, svar nr. 4, s.1
110Flicka, svar nr. 6, s. 1
111Flicka, svar nr. 7, s. 1
112Flicka, svar nr. 8, s. 1
113Flicka, svar nr. 9, s. 1
114Flicka, svar nr. 10, s. 1
115Pojke, svar nr. 1, s. 1
116Pojke, svar nr. 3, s. 1
117Pojke, svar nr. 4, s. 1
118Pojke, svar nr. 5, s. 1
119Pojke, svar nr. 6, s. 1
120Pojke, svar nr. 8, s. 1
121Pojke, svar nr. 9, s. 1
122Pojke, svar nr. 10, s. 1



Vad det gäller svaret på den här frågan är det svårt att se några egentliga skillnader mellan
flickor och pojkars sätt att uttrycka sig. Man kan egentligen, oberoende av kön, dela upp
elevernas svar i tre kategorier; de elever som tror att deras gudstro kommer att vara likadan
om tio år som nu,  de eleverna som har tyckt att frågan är svår att besvara och har svarat att de
inte vet hur deras framtida gudsbild kommer att se ut samt de eleverna som tror något helt
annat. I tredje kategorien återfinns flickan som inte tror att någon kommer att tro på Gud om
tio år samt flickan som inte behöver Gud när hon känner sig tillräckligt stark i sig själv. Här
finns också pojken som vill lukta på rymdblommorna och pojken som tror att han kanske så
småningom kommer till tro.

Som jag tog upp i kapitlet Metod och källor är jag medveten om svårigheten att besvara
frågan och att svaren kan bli hypotetiska och spekulativa. På elevernas sätt att svara kan man
se att det har förlegat problem med att besvara frågan och jag kan inte på dessa grunder
bedöma elevernas framtida utveckling av gudsbegreppet. Däremot ger svaren en god bild av
hur eleverna tänker idag och hur svårt det är för dem att tänka sig in i sin egen framtid.



III. AVSLUTANDE DISKUSSION

I denna avslutande diskussion kommer vi att börja med att knyta och jämföra våra egna
resultat till litteraturen. Därefter följer en diskussion om hur vi eventuellt kan ha nytta av
studien i vår lärarroll, både när det gäller att tolka läroplan och vid undervisningssituationer.

Slutdiskussion angående självbild och framtidsbild.
De ungdomar som ingått i undersökningen befinner sig, enligt Blos definition, i hög- eller
sen- adolescensen. Det innebär att bland annat att individens bild både av sig själv och
omgivningen förändras och förmågan till abstrakt tänkande och ett laborerande med hypoteser
ökar, vilket i sin tur medför att tonåringen kan fundera över ett framtida jag. Han/hon
utvecklar en större förmåga att integrera olika delar av identiteten och skapar en kontinuitet
mellan förflutet, nutid och framtid. Utformandet av olika ideal och livsprojekt tar sin början
nu. Dock är det så att självkänslan och självbilden varierar starkt och tonåringen pendlar
mellan en nedvärdering av sig själv och den motsatta känslan av överdrivet självförtroende.
Särskilt tydligt är det bland flickor. Undersökningens första kapitel, där ungdomarna skulle
beskriva sig själva och vad de anser sig vara bra på, visar indirekt deras självbild.

Här är det tydligt att flickorna lägger större vikt vid sin personlighet och egenskaper som
talar om hur hon är som person, till exempel glad, bra på att lyssna, positiv, bra vän, kan säga
vad jag tycker, med mera. Pojkarna däremot verkar att koppla ihop sina intressen med sin
person och vad de anser sig vara bra på. Några använder ord som glad och rolig, men de allra
flesta berättar vilka intressen de har och beskriver olika handlingar de är bra på. Detta är inte
särskilt överraskande för, som flera forskare uppmärksammat, oftast är det så att flickor bättre
lär sig använda den språkliga kommunikationen och skapar sin identitet genom nära relationer
medan pojkarna orienterar sig mer utåt och identifierar sig med de aktiva handlingar de gör,
till exempel idrott. I överensstämmelse med Anette Göthlunds beskrivning av identiteten som
bestående av olika ”lager” visar svaren i undersökningen att flickorna lägger stor vikt vid den
inre, subjektiva identiteten, det vill säga de beskriver mer sin jag-känsla. Pojkarna däremot
berättar mer om den yttre, objektiva identiteten, det vill säga deras fysiska och mätbara
egenskaper. Men jag tycker mig kunna se att båda könen uttrycker en positiv självbild även
om de använder olika ord och lägger tyngdpunkten på olika saker för att beskriva sig själva
och vad de är bra på.

När det handlar om ungdomarnas värderingar, det vill säga vad tycker de är viktigt idag och
vad de tror kommer vara viktigt i framtiden, skiljer det sig inte mycket åt mellan könen.
Familj, vänner, bra utbildning och ett arbete är det som de värderar högst. De tror inte heller
att det har förändrats om tio år, möjligtvis har arbete gått om utbildning eftersom de tror sig
vara färdigutbildade då samt att den egna familjen är mycket viktig. Med den egna familjen
menar de flesta en fast relation, barn vill man ha men senare i livet.

På Institutet för framtidsstudier har man under åren 1988-1996 kartlagt ungdomars
värderingar. Dessa ungdomar är något äldre än de som ingått i min studie och det som
flickorna där tyckte var viktigast för dem idag var kompisar, hälsan, familjen och pojkvännen.
Pojkarna tyckte ungefär lika, men hade pengar med istället för flickvännen. Samtliga trodde
att värderingarna skulle ha förändrats något om 15 år till egen familj, intressant arbete, hälsan
och pengar. Institutet har kommit fram till att huvuddelen av dagens unga har värderingar som
passar in i det nya K-samhället vi nu står inför, men trots att samhället förändras i allt
snabbare takt så dröjer sig grundläggande värderingar kvar och påverkas inte nämnvärt av
snabba modeförskjutningar. Ett exempel på det är att familjen och relationer värderas högt.



Ett annat exempel är att arbetslösheten ses som en av de viktigaste samhällsfrågorna och har
gjort det även under 1980-talet då arbetslösheten var låg. Idag är det miljön som ses som
viktigast och arbetslösheten ligger som nummer två. Men de ungas framtidstro har varit
oförändrad stark trots 1990-talets krisår.

I min studie framkommer också en oro för arbetslöshet, miljö och orättvisor när det gäller
hur ungdomarna ser på framtiden. Dock är det få som nämner något om samhällsfrågor,
troligtvis på grund av att instruktionerna de fick handlade om att de skulle beskriva sig själva
och deras egen framtid. När det gäller deras egen framtid ser alla positivt på den och de tror
sig kunna  påverka och utforma den till stor del efter deras egna önskemål. En skillnad som
framkommer mellan könen är att flickorna ser en konflikt mellan att ha familj och samtidigt
göra karriär, detta är det ingen bland pojkarna som nämner. Detta har även andra forskare,
bland annat Cwejman och Fürst, uppmärksammat i sina studier om tonårsflickors
framtidsbilder.

De menar ocks å att flickorna tycker att det är svårare att välja yrke vilket även andra
forskare kommit fram till. Men i min studie tycks det vara tvärtom, en större andel bland
flickorna vet vilket yrke eller arbetsområde de vill arbeta inom medan det hos pojkarna
framkommer en större osäkerhet. Dock har båda könen en klar uppfattning om vad de tycker
är viktigast med sitt framtida yrke. Hos flickorna är det trivsel, bra arbetskamrater och
intressanta arbetsuppgifter som värderas högst medan pojkarna ser en hög lön som det
viktigaste. Men alla faktorerna finns med hos båda könen även om de kommer i olika
ordning. Detta stämmer också överens med undersökningen som Institutet för framtidsstudier
har gjort.

Slutdiskussion angående gudsbilden idag och om tio år.
Vid första genomläsningen av materialet minns jag att jag tänkte;" hur ska detta gå, det finns
ju lika många gudsbilder som det finns elever." Fortfarande idag, när jag läst igenom
elevmaterialet flera gånger, tycker jag att det finns en otrolig spännvidd bland elevernas sätt
att uttrycka sina tankar om sin tro idag och om tio år. Skillnaden är den att jag insett att man
aldrig kan dela in elever i kategorier och grupper vad det gäller tankar om stora och
omfattande existentiella frågor. Det elevunderlag jag har arbetat med är inte heller tillräckligt
omfattande för att man ska kunna dra några långt gående slutsatser om årkurs-nio elevers
gudsbild idag och om tio år. Men trots att svaren är väldigt skiftande och att elevunderlaget är
begränsat, tycker jag att man kan urskilja en del tendenser.

James W Fowler  beskriver som bekant begreppet tro som något vi alla har. Alla försöker vi skapa
mening i våra liv genom att tolka omvärlden i meningsfulla sammanhang och därigenom
uppnår vi en personlig tro som blir den styrande kraften i våra liv. När jag valt att undersöka
elevernas gudsbild, har jag plockat ut ett av de många begrepp, gudsbilden, som ingår i vad
Fowler menar med ordet tro. Fowlers vida tolkning av ordet, stämmer väl överens med den
svenska  läroplanens intentioner ;

"undervisning i  religionskunskap skall sträva efter att varje elev; reflekterar över, utvecklar och   fördjupar sina
kunskaper om religiösa, etiska och existentiella frågor som en grund för ett  eget ställningstagande."

När jag genomförde min undersökning var 23 elever närvarande i klassrummet, men endast 20 kom
att svara på mina frågor. De tre eleverna som valde att inte vara med uppgav att "frågorna var
för svåra" eller  "jag är inte tillräckligt duktig på sån´t där." Först blev jag lite nedstämd över
deras reaktioner och klandrade mig själv för att uppgiften kanske trots allt var för svår. Sedan
insåg jag att de här tre elevernas reaktion var ett viktigt resultat i min undersökning. Efter en
nästan avslutat grundskoleutbildning finns det elever som inte är förmögna att presentera
några tankar alls om sin gudsbild. De har alltså inte tillräcklig kunskap eller grund för att



motivera ett eget ställningstagande. Fem av flickorna och två av pojkarna i undersökningen
har svarat att de inte tror på någon Gud, för sex av dessa sju elever har det varit viktigt att
motivera varför. Dessa elever har kommit längre i sin utveckling, de har gjort ett eget
ställningstagande och känt att det är viktigt för dem att motivera det, något som jag egentligen
inte krävde av dem.

När Maare Tamm beskriver barn och ungdomars utveckling av gudsbild utgår hon ifrån Babins
tankar om maskulina och feminina gudsbegrepp. Babin hävdar att det är skillnad mellan
flickornas och pojkarnas sätt att se på Gud. Pojkarna beskriver den objektive guden som
skapat himmel och jord. Gud är för den troende tonårspojken den absoluta auktoriteten.
Flickornas Gud är enligt Babin mer subjektiv och personlig. Gud är den som älskar och ska
älskas.

   Åtta av tio pojkar som svarade på frågorna, uppger att de hade en gudstro, bland flickorna är siffran
fem av tio. När jag läser elevernas svar, tycker jag att det finns likheter mellan flickornas och
pojkarnas sätt att beskriva Gud. Särskilt gäller det i uppfattningen att Gud finns överallt och
runtomkring oss. Men trots att det finns en del likheter mellan könen, finns det också stora
skillnader. Intressant nog kan jag i min lilla elevgrupp skönja samma mönster som Babin.
Flickorna beskriver Gud som tröstande och den fria viljan. En flicka beskriver Gud som "en
själ som alla människor tröstar sig emot" en annan som " viljan att förändra, viljan att röra på
sig och inte stå kvar på samma ställe". Pojkarna beskriver, i enlighet med Babins teorier; Gud
framförallt som en skapargud. Man kan också se spår av den mäktige guden som är samma
Gud i alla religioner och ensam härskar över världen.

Under de senaste åren har intresset för alternativa livsåskådningar vuxit sig allt starkare. Detta märks
tydligt, inte minst i media och inom handeln, artiklar om och försäljning av Tarotkort,
kristaller och mineraler blir allt vanligare. Denna nya andlighet brukar benämnas med
samlingstermen New Age. Inom New Age använder man sällan ordet Gud, men det finns en
föreställning om att Gud existerar i naturen, i varje enskild molekyl, i varje själ och i allt som
är skapat; gud är immanent. När jag gjorde min elevundersökning var jag nyfiken på att se om
jag kunde urskilja några av dessa mönster även hos eleverna. - Det kunde jag, men inte så
tydligt som jag kanske trott. Föreställningen att Gud finns i allt skapat, finns  hos eleverna.
Uttrycken "Han är överallt. Han bor hema hos mig," och "Gud är en molekyl, en lekande
molekyl som vilar i gräset"  samt " Jag tror inte på Gud i himmlen, jag tror mer på att det
finns något inom oss som vi kan följa, den fria viljan t.ex." är ett par exempel på detta.

Fowler beskriver barnet och tonåringens utveckling mot ett trosbegrepp som en förflyttning genom
sju möjliga stadier, där få människor någonsin kommer att befinna sig i det sista stadiet.
Fowler anser att förflyttningar mellan stadierna sker när människor av en eller annan orsak får
anledning att bearbeta och ompröva sina värderingar. Den andra frågan i min undersökning,
som berörde hur eleverna tror att deras gudsbild kommer att se ut om tio år, var ganska svår.
Många av eleverna valde att inte alls besvara frågan, trots detta tycker jag att det är värdefullt
att den fanns med. De flesta eleverna som svarat anser att deras gudsbild kommer att se
likadan ut om tio år som den gör idag. Men jag har också fått in svar som tyder på att eleverna
är medvetna om att även synen på existentiella begrepp kan förändras under tidens gång.
Några exempel på detta är "Om tio år behöver jag ingen gudsbild för jag är tillräckligt stark
att använda det som finns inom mig själv" och " om tio år så kanske jag tror på gud".

Gemensam diskussion
Vi har vid jämförelsen mellan våra studier kunnat urskilja vissa gemensamma tendenser. Framförallt



gäller det elevernas skapande av identitet där självbild, värderingar, framtidsbild och gudsbild
ingår som viktiga och nödvändiga delar. Som vi inledningsvis skrev har vi som lärare ett
ansvar att bemöta eleverna på deras nivå och hjälpa dem att utvecklas. För att kunna göra det
är det en nödvändighet att ta reda på vad eleverna tycker, tror och tänker. Vi har insett att
elever har otroligt mycket tankar och funderingar samt en stor diskussionshunger kring dessa
ämnen. Som ett led i utvecklandet av en egen trygg identitet är det också viktigt att eleverna
får formulera och sätta ord på sina tankar. De får då tillfälle att pröva sina åsikter och
värderingar i grupp samt möjlighet att omvärdera sig eller se att andra kan tycka annorlunda.
De frågor som en undersökning, liknande denna, väcker i en klass kan ses som en del i en
sådan process. Vi har insett vikten av att eleverna, i klassrummet, får upprepade tillfällen att
fundera över och diskutera existentiella frågor.

Vi kan inte i våra undersökningar se att samhällets snabba förändringar påverkat elevernas
värderingar och tankar i så stor utsträckning. Snarare är det så att frågor som rör bland annat
arbete, utbildning, familjeliv, vänner och gudstro tillhör de sega strukturer som förändras
väldigt långsamt, vilket ett flertal andra studier också visar.
Även när det gäller könsroller förändras mönstren långsamt och trots dagens
jämställdhetsideal finns klara skillnader. Särskilt tydligt är det bland flickorna när det gäller
deras framtida modersroll och karriär som ofta befinner sig i konflikt med varandra. En annan
skillnad mellan könen som framkommer är att flickorna lägger större vikt vid inre, personliga
egenskaper medan pojkarna värderar de yttre, mätbara. Denna skillnad kan också ses tydligt
vid beskrivandet av den egna gudsbilden. Flickorna beskriver Gud med inre egenskaper
såsom till exempel tröstaren och vägledaren medan pojkarnas gudsbild domineras av den
mäktige skaparguden.
Då vi anser att vårt skolsystem idag är resultatinriktat, på ett sätt som gynnar pojkarna, är det
viktigt att vi som lärare ger utrymme även för flickorna. Det kan man göra genom att variera
undervisningen och elevpresentationer samt ha en öppen dialog om detta.

Vi hade kanske förväntat oss att det lätt och smidigt skulle kunna gå att gruppera och
kategorisera eleverna efter deras åsikter och tro. Vi har nu, med ett leende, insett att något
sådant går inte att göra med vårt material. När det gäller tankar, tyckande och tro på Gud,
finns i varje klassrum ett spektra lika rikt som regnbågens färger. Naturligtvis är det svårt, för
att inte säga omöjligt, att veta hur den egna personen, gudsbilden och samhället i framtiden
kommer att se ut, men genom att ta reda på vad de som är unga idag har för värderingar och
syn på sig själva och sin framtid kan man ändå få en uppfattning  om vad som komma skall.
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MIN FRAMTID

Beskriv dig själv;
                           *Vem är jag?

                           *Vad är jag bra på?

                           *Vad har jag för tankar om framtiden?

                           *Vad gör jag om tio år?

                                *Vad är viktigt för mig, idag och i framtiden?
                                       (t ex. familj, vänner, utbildning, karriär, yrke, mm.)

Tack för hjälpen!

Susanne


