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I denna uppsats har jag valt att undersöka sex elevers uppfattning om religion, religionsutövning och 

religionsundervisning samt hur deras lärare försöker anknyta till barnens uppfattningar. Syftet med uppsatsen 

är att få en inblick i dessa barns uppfattningar om religion, religionsutövning och religionsundervisning och i 

hur man som pedagog kan dra nytta av att utgå från elevernas erfarenheter för att göra en 

religionsundervisning anpassad till alla elever samt att resonera om svårigheter som kan förknippas med 

detta. Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer och 

litteraturstudier. Intervjuerna har sedan analyserats och på så vis har jag fått fram det som jag anser vara 

barnens uppfattning och inställning inom området. Resultatet av studien visade att eleverna hade svårt att 

definiera begreppet religion, och i sina förklaringar satte de mest fokus på det substantiella innehållet i en 

religion dvs. de yttre ramarna och attributen i en religion. I frågan om människosynen visade det sig i 

resultatet att barnen särskiljer människans handlingar från religiös påverkan, och i de flesta fallen betonade de 

människans eget ansvar för valet av handlingar. Vad gällde elevernas åsikter om hur religionsundervisningen 

skulle bedrivas, uppskattade de att fördjupa sig mera i en eller flera religioner, och de önskade få veta om hur 

går det för praktiserade trosutövare inom olika livsåskådningar. Läraren valde att låta undervisningen starta i 

elevernas erfarenheter och ge struktur åt dem. 
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 

I landet där jag kommer ifrån, Albanien, var trosutövning förbjuden under drygt 35 år. På 90-

talet blev den tillåten som resultat av en systemändring. När jag var elev och lärare fanns det 

inte någon religionsundervisning i skolan, och det finns inte någon där nu heller. 

När jag flyttade till Sverige, fick jag veta, att man här blir undervisad i religionskunskap i 

skolan och att religionsundervisning har funnits länge. 

Inom SO-området har jag läst lite om religion, vilket var otroligt intressant. Under vt. 2008 

fick jag min första praktikplats i en årskurs två. Läraren hade precis börjat undervisa klassen 

inom området ”tro och livsåskådningar” så jag fick chansen att se något som för mig var 

otänkbart när jag var i dessa elevers ålder: att i skolan få kunskap om världens största 

religioner. 

Redan under min utbildning fick jag inspiration att ingående fundera över frågor som rör 

elevers förhållningssätt till och kunskap om religion. Intresset förstärktes ytterligare i 

samband med min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och jag funderade även över vad 

läraren gör för att alla elever ska tillgodogöra sig religionsundervisningen och religiöst stoff. 

Det är ofta som religionsundervisningen tenderar att fokusera på religionens yttre attribut och 

i mindre utsträckning på frågor om trosutövning och trosutövaren (Furenhed, 2008). Denna 

aspekt belyses i en undersökning av Ekbom, Lendahls & Svingby, där flertalet elever menade 

att innehållet i de samhällsorienterande ämnena hade en traditionell karaktär samt att 

arbetsområdena i stort sett hade varit desamma under grundskoltiden  (Ekbom 1990, s. 38). 

Jag anser att detta kan vara ett problem, då följden blir att eleven inte får chansen att skapa en 

personlig relation till ämnet. Enligt Furenhed medför detta att eleverna inte får en djupare 

insikt och förståelse av vad en livsåskådning är  (Furenhed, 2008). 
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Redan i slutet av 60-talet växte ett starkt intresse fram för barns sätt att tänka kring religion 

och livsfrågor. Forskning ägnades åt olika aspekter av barns omvärldsorientering (Hartman 

1994, s. 42). 

En företrädare för forskning som syftar till att belysa frågor om barns funderingar om livet i 

de tidiga grundskoleåren är Sven G Hartman. Utifrån nationella utvärdering i 

samhällsorienterade ämnena i grundskolan 2003 genomfört av Skolverket, har kollegiet vid 

institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet gjort en artikelsamling 

(Almius m fl, 2006), där bl.a. redovisas även elevernas intresse för ämnet religionskunskap.  

Resultatet av dessa forskningar visar att barn tidigt har djupa funderingar kring livet och 

tillvaron, där sökandet efter mening och sammanhang är drivkraften (Hartman 1986, s. 43). 

Eleverna önskar att en diskussion och reflektion över deras livsfrågor ska ske inom 

religionsundervisningen  (Oscarsson, 2006, s. 38). 

Med utgångspunkt i den kunskapen ville jag ta reda på barns egna tankar och uppfattningar 

kring religion som begrepp och fenomen. Detta för att få kännedom om barnens perspektiv 

och förväntningar. 

 

1.2  Syfte 

Syftet med arbetet är att utifrån litteraturstudium och genomförda intervjuer få en inblick i 

barnens uppfattningar om religion, religionsutövning och religionsundervisning och i hur man 

som pedagog kan dra nytta av att utgå från elevers erfarenheter för att genomföra en religions-

undervisning anpassad till alla elever samt att resonera om svårigheter som kan förknippas 

med detta. 

 

1.3  Frågeställningar 

– Hur uppfattar eleverna begreppet ”religion”? 

– Vad vet eleverna om de stora världsreligionerna? 

– Hur ser eleverna på sambandet mellan tro och människors handlingar? 

– Kan frågor om känslor och rädslor ge en inblick i barnens tankevärld? 
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– Hur kan man som lärare anknyta till elevernas livsfrågor och hantera olikheter mellan 

elever? 

 

2.  Metod 

Jag vill börja med att ge lite allmän information om skolan och klassen, där jag har genomfört 

min undersökning. Sedan kommer jag att redovisa de etiska principer som jag följt samt hur 

har jag tagit hänsyn till dessa.  Vidare kommer jag att beskriva metoder som jag har använt 

under min undersökning och hur jag har jobbat med all insamlad information. Slutligen följer 

en metodreflektion. 

 

2.1 Allmän information om skolan och klassen 

Skolan där jag har genomfört undersökning är en mångkulturell skola med språk som profil, 

pga detta kommer barn från olika områden. Skolan ligger i en icke invandraretätt stadsdel i 

Mellansverige. I den här skolan kan barn gå från dagis till årskurs nio. I klassen där jag 

intervjuade några elever har jag varit som praktikant i elva veckor under läsåret 2008-2009. 

Klassen är nu en årskurs tre och består av 26 elever.  

Nästan hälften av eleverna har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund. Det finns också 

en spridning av olika religioner bland barnen. 

Eleverna undervisades i sex veckor inom området ”tro och livsåskådningar” under ht 2008. 

Läraren som har förmedlat kunskaper inom detta område har också undervisat klassen i 

engelska redan från förskoleklass och fortsätter även nu. Ämnesläraren är högutbildad och har 

religion och filosofi som sina ämnen. 

 

2.2  Etiska överväganden   

Jag har följt följande vedertagna etiska principer som gäller för forskning enligt (Bryman   

2001,s.440) detta för att skydda alla de personer som är inblandade i min undersökning. 
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Informationskravet: Innan min studie påbörjades tog jag hänsyn till det här kravet genom att 

informera föräldrarna om studiens syfte och utformning. Eleverna fick också veta vad deras 

bidrag skulle användas till. 

Samtyckekravet: Jag förklarade för eleverna att deltagandet i studien var frivilligt och att de 

fick avbryta det när de ville. Ett informationsbrev skickades till föräldrarna (se bilaga 1) där 

dessa skriftligt skulle ge tillåtelse till att deras barn skulle bli intervjuade.  

Konfidentialitetskravet: Eleverna fick löfte att ingen skulle kunna härleda några uppgifter 

till dem. I arbetet är eleverna anonyma, då jag efter insamlandet av empirin har avidentifierat 

personer och platser och endast nämner elevernas genus och ålder. 

Nyttjandekravet: Eleverna upplystes om att undersökningen var ett mindre forskningsprojekt 

och om att materialet som samlades in enbart får användas till detta ändamål. 

 

2.3  Datainsamlingen 

För att genomföra min undersökning har jag använt en kvalitativ studie där intervjuerna har 

varit av semistrukturerad kvalitativ art (Bryman, 2001, s. 127). Totalt har jag intervjuat sex 

elever, varav två pojkar och fyra flickor. På förhand hade jag arbetat fram frågor som skulle 

belysa studiens syfte och ge svar på dess frågeställningar (se frågor i bilaga 2). 

Dock har jag inte velat vara allför låst av frågorna, utan i enlighet med den semistrukturerade 

formen önskat en flexibilitet anpassad till barnens specifika svar och funderingar med 

öppningar för egna följdfrågor. Intervjuarna spelades också in för att jag lättare skulle kunna 

analysera dem. 

Ämnesläraren fick svara skriftligt på några frågor (se bilaga 3), detta för att hon skulle få 

möjligheten att ge djupare och mer genomtänkta svar. Därefter förde vi ett samtal kring dessa 

frågor drygt en halv timme. 

 

2.4  Urval och bortfall 

Eleverna var nio år gamla, och urvalet skedde i samråd med mentorn. En faktor som spelade 

roll i urvalsprocessen var att det gällde att hitta elever som det var lätt att kommunicera med. 
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Detta för att få fram så mycket information som möjligt under en kort tid och med tanke på att 

jag undersökte deras kunskaper och sätt att tänka inom ett område som de hade fått under-

visning om för länge sedan. 

Ett annat kriterium som jag använde i urvalsprocessen var att eleverna skulle vara olika när 

det gällde vilken religion de tillhör. Valet genomfördes i samråd med mentorn.   

När det gällde en av de elever som jag hade tänkt intervjua, fick jag inte tillåtelse från 

föräldrarna. 

 

2.5  Intervjuerna 

I klassen där jag intervjuade elever hade jag varit som praktikant i sammanlagt elva veckor, 

och jag hade undervisat klassen vid flera tillfällen. 

I Doverberg & Pramling, 2000, s. 27, beskrivs vikten av att göra sig hemmastad i den aktuella 

barngruppens miljö och med de barn som ska intervjuas. Jag anser att jag gjort detta.  

Intervjuerna skedde enskilt på en väldigt lugn plats. Eleverna fick veta vad samtalet skulle 

handla om och varför det skulle äga rum. Utifrån rådet som Hartman ger i sin bok 

Skrivhandledning för examensarbete och rapporter (Hartman 2003, s. 35), inledde jag 

intervjuerna med frågor av faktakaraktär (kön, ålder), övergick sedan till övergripande frågor 

och fortsatte med uppföljande eller mer specifika frågor. 

Ibland upprepade jag det som barnen hade sagt för att få dem att fortsätta prata. Jag lyssnade 

aktivt och visade intresse för barnet och det barnet berättade. Intervjuerna varade cirka femton 

minuter. 

 

2.6  Analysen 

För att bearbeta den information som jag fått har jag lyssnat på de inspelade intervjuerna flera 

gånger, transkriberat dem för att sedan sammanställa elevernas svar under de olika rubriker 

som redovisas i resultatet. Lärarens skriftliga svar som omfattade en och en halv sida samt 

mina anteckningar från samtalet med henne har också använts för att redovisa mitt resultat.  
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Det är främst fyra huvudkomponenter som jag väljer att belysa och göra en sammanställning 

av:  

• Uppfattning om religion och kunskaper om världsreligionerna,  

• relationen mellan tro och människors handlingar,  

• inblick i barnens tankevärld samt  

• religionsundervisning. 

 

2.7  Metodreflektion 

Jag hade också fått lov från en annan lärare att utföra min undersökning i en årskurs sju. 

Eleverna där hade blivit undervisade inom religion sedan i sexan. Jag hade dock inte deltagit i 

verksamheten där någon gång. Eftersom jag menar att möjligheterna att genomföra bra 

intervjuer var större med elever jag kände än med okända elever och jag hade varit med under 

lektioner i trean och kände dessa elever väl, valde jag att koncentrera mig på trean som jag 

från början hade tänkt.  

Det var under ht 2008 som eleverna hade jobbat inom området ”tro och livsåskådningar”. 

Detta innebär att en lång tid hade gått från detta tills intervjuerna ägde rum, vilket i sin tur 

kunskapsmässigt kan ha påverkat elevernas svar. 

Hartman anser att barnens tankevärld är ett svårt område att utforska, där det inte framställts 

något särskilt väl fungerade instrument som underlättar insamling av information, och därmed 

bedöms intervjun vara en bristfällig metod (Hartman 1986, s. 35). Med utgångspunkt i 

Hartmans bedömning har jag använt intervjuerna främst för att få en inblick i barnens 

tankevärld. 

Själva urvalsprocessen blev riktad, då jag alltså utgick från elevernas kommunikations-

förmåga. Ur ett annat perspektiv blir urvalet snävt av den orsaken att risken för ytlighet är 

större, när det är yttre egenskaper som avgör vem som får komma till tals. 

I vissa fall behövde en del elever en förklaring, och detta kunde indirekt leda eleven in i ett 

visst tankespår som är påverkat av intervjuarens tolkning. Kunskap kan dock aldrig vara helt 

objektiv utan är alltid någons kunskap (Härenstam 2000, s. 131). 
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3.  Litteraturgenomgång    

Här kommer jag att presentera relevanta begrepp och litteratur för min rapport och den analys 

som underbygger mitt resultat. Jag behandlar också kursplan och andra relevanta texter om 

religionsundervisningen i detta avsnitt. 

 

3.1  Definition av begreppet religion 

Jag har valt att använda Nationalencyklopedins definition av begreppet ”religion”, detta för att 

få en neutral beskrivning, men inte heller den kan ge en klar beskrivning, då det är ett 

komplext begrepp med många sidor.  

Religion, begrepp utan heltäckande definition. Försök att definiera begreppet religion möter 

problem då det rymmer så många olika fenomen: Monoteism, polyteism, andetro eller, som 

buddhismen, en religion utan högsta gud. Symbolik, myter och riter hör till religionens 

kännemärken. Religionen kan ses som olika svar på frågor om livets mening och mål och om 

moraliska krav och plikter emot medmänniskorna. Den religiösa erfarenheten, t.ex. i mystiken, 

utgör ett särskilt problem komplex.  (Nationalencyklopedin) 

 

3.2  Barn och livsfrågor 

En livsfråga berör enligt Hartman de huvudsakliga villkoren för mänskligt liv och för 

existensen i allmänhet. Ifall en livsfråga blir aktuellt hos en person så är den ett uttryck för ett 

behov att hantera och utforma upplevelser av omgivningen och av den egna personligheten i 

förhållande till den och till tillvaron i stort (Hartman 1986, s. 43). 

Livsfrågor uppstår som resultat av en persons möte med omgivningen och tillvaron. Därefter 

utvecklas de vidare till att bli existentiella frågor, men först upplevs de som egentillhörda 

frågor (Hartman 1986, s. 142). Livsfrågor kan aldrig uppstå i ett vakuum. De grundas alltid i 

en viss livssituation. Däremot är det inte sagt att situationen där livsfrågan blir aktuell måste 

ha orsakat själva frågan. 

I varje fall där en livsfråga blir aktuell innebär det att en person, ett subjekt, finns med i 

sammanhanget. Detta betyder att personens tidigare erfarenheter bör tas med i bilden, när man 

ser på livsfrågans uppkomst (Hartman 1986, s. 140). 
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En livsåskådning består främst av två huvuddelar: föreställningar och värderingar. Den första 

delen omfattar det som en person menar sig veta om tillvaron, om sig själv och om sin 

omvärld. Detta utgör den teoretiska grunden i en livsåskådning som kritiskt kan analyseras 

och omprövas. Det är föreställningarna som ofta bildar grunden för de värderingar som man 

skaffar sig (Dahlberg, Hartman & Petersson 1977, s. 14). 

Hartman för vidare ett resonemang där livsåskådning beskrivs som något utifrån vilket den 

enskilde individen förhåller sig till tillvaron och förstår den. Fortsättningsvis konstaterar han 

att ett sådant förhållningssätt och en sådan förståelse finns hos alla människor. Därmed ses en 

personlig livsåskådning inte enbart som ett sätt att betrakta livet utan också som ett sätt att 

leva (Hartman 1986, s. 162). 

En personlig livsåskådning innehåller ett personligt värderingssystem vilket präglas av den 

omvärldsuppfattning man förskaffat sig. Utifrån det erhåller barnet en övertygelse om vad 

som är ”gott eller ont, rätt eller fel samt vackert eller fult” (Hartman 1986, s. 162). En 

nyansering av förståelsen av tillvaron är något som kommer med ålder och mognad.  

Att reflektera över sina egna erfarenheter utgör en huvudkomponent i alla livsåskådningar. 

Denna reflektion kan hos olika personer föras olika långt (Hartman, 1986, s. 157). 

Funderingar kring existentiella frågor hos barn hanteras i tre olika faser. Den första är att 

iaktta vad som sker. På detta sätt får barnen en insikt i sakers tillstånd, vilket leder till ett 

ställningstagande av för- eller emot-karaktär, eller en känsloreaktion av något slag. Det andra 

spåret är att barn problematiserar det de noterat. Varför-frågor uppstår och försök görs att hitta 

en meningsfull förklaring av det som sker. Dessutom utförs återkopplingar till eventuellt egna 

erfarenheter av liknande händelser, och man försöker finna generella förklaringar av 

problemet. Den tredje fasen är att barn tvivlar på det de har sett och registrerat när de har fått 

inblick om vari problemet består (Hartman 1986, s. 158). 

Hartman sammanfattar genom att påpeka vikten av bearbetning av livsfrågor. Detta sker 

enligt Hartman inom livsåskådningens ram, och det är dit som alla svar som man finner förs 

(Hartman 1986, s. 164). 

Livsfrågorna kan leda fram till en personlig livsåskådning vilket i sin tur kan aktualisera nya 

livsfrågor. Av denna anledning ses de som sammanbundna med livsåskådningarna (Dahlberg, 

Hartman & Petersson  1977, s. 141). 
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Att ha tillgång till barnens erfarenhetsvärld ses av Doverberg & Pramling som en nödvändig 

förutsättning för att nå barnen och för att vara till hjälp i deras lärandeprocess (Doverberg & 

Pramling  2000, s. 20). Ett ständigt studium av de frågor och funderingar som gör sig gällande 

i en åldersgrupp kan ge en bild av barnens livssituation och deras perspektiv på tillvaron, och 

att ta del av dessa kan för en vuxen innebära ett lärorikt möte (Hartman 1986, s. 44). 

Livsfrågor är svårhanterliga för många vuxna. De inväntar en särskild mognad och förståelse 

hos barnen innan de anser att det är aktuellt att beröra ämnet. Problemet är att det är just själva 

oförståelsen för olika företeelser i samhället som skapar dessa livsfrågor och som genererar ett 

önskemål om svar (Hartman 1986, s. 260). 

 

3.3 Barns tro och människosyn 

Individualism är enligt Hartman inte utvecklad på samma sätt hos barn som hos vuxna. 

Utifrån detta kommer han fram till att man hos så många barn möter ett argument som går ut 

på att ”jag tror så därför att så tror vi i vår familj”. Enligt Hartman består då religionens 

huvudsakliga innehåll inte av tro och ritualenliga seder utan den blir en del av familjekänslan 

och den egna identiteten (Hartman 1986, s. 216). 

Hartman redovisar att barn förknippar det religiösa området med sina farmödrar eller 

mormödrar och att det ofta är så att den verksamhetsform som barnen letar efter också 

överensstämmer med den livsåskådningsbild som råder hemma (Hartman 1986, s. 215). 

Avslutningsvis betonar Hartman att barn oavsett deras konkreta förhållningssätt till tillvaron 

ofta visar ett djupt engagemang i religiösa saker vare sig de är troende eller icketroende eller 

mittemellan (Hartman 1986, s. 221). 

Barns tankar på det religiösa området uppstår inte i ett tomt rum. Barn utgår från upplevelser 

och erfarenheter som de får i sin omgivning. Idag utmärks denna omvärld bland annat av en 

tilltagande pluralism och sekularisering (Hartman 1994, s. 58). 

Utifrån det som Hartman redovisar i sitt resultat är barnens människosyn inte särskilt klar. 

Den tanke som dominerar är att människor är snälla (Hartman 1986, s. 189). Hartman menar 

att barn har svårt att hitta ord för att formulera en uppfattning om människan. Vidare tillägger 

Hartman att bilden blir mer nyanserad med stigande ålder. De yngre barn tar fasta på yttre 
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fysiska drag och funktioner, medan äldre barn lägger vikt på mentala funktioner, när de ska 

beskriva människans natur (Hartman 1986, s. 192). 

 

3.4  Religionsundervisningen 

Religionsundervisningen är det ämne i skolan som har varit föremål för flest diskussioner och 

ständiga omvandlingar, då den påverkas av samhället och dess krav och uppfattningar 

(Olivestam 2006, s. 9). Förväntningarna på skolan har ökat eftersom värderings- och 

livsåskådningsfrågor av allt fler uppfattas som viktiga både i samhällsdebatten och för 

personlighetsutvecklingen. Debatten kring religionsundervisningen har inte kretsat bara runt 

innehållet, utan förhållningssättet till både stoff och undervisning har utgjort en huvudfråga 

under de senaste decennierna (Hartman 1994, s. 24). 

Undervisningen har i Sverige gått från att vara ren kristendomskunskap till att förmedla 

värdegrund, etik, livsfrågor samt grundläggande kunskap om olika religioner och 

livsåskådningar med deras påverkan på människa och samhälle. Detta blev följden av 1960-

talets objektivitetskrav på skolan (Olivestam 2006, s. 55). En annan avgörande punkt kom i 

samband med 1969 års läroplan, då undervisningen övergick från att vara stoffcentrerad till 

att bli mer elevcentrerad. I denna profiländring spelade livsfrågeorienteringen en stor roll 

(Hartman 1994, s. 13). 

Idag är tanken att lärare ska presentera relevanta frågor och dilemman och belysa dessa 

utifrån så många och breda perspektiv som möjligt för att öka elevernas etiska medvetenhet, 

medkänsla och omsorg (Olivestam 2006, s. 4). Informationen ska vara saklig och alla ska 

kunna ta del av den oavsett bakgrund eller religionstillhörighet (Skolverket, 2005). 

 

Enligt Furenhed bör religionsundervisningen fylla två funktioner, den substantiella funktionen 

dvs. att man lär sig yttre fakta om en viss religion, och den funktionella funktionen dvs. att 

man studerar vilken betydelse religionen har för både individer och grupper (Furenhed, 2008).  

Furenhed påpekar att utgångspunkten i religionsundervisningen är att eleven ska få hjälp i sitt 

livstolkningsarbete och i sin utveckling av moral och personlighet. Vidare menar Furenhed att 

eleven utifrån den egna livstolkningen ska få hjälp att se struktur och mening i livet (Furenhed 

1994, s. 71). 
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I brytningen mellan den traditionella religionsundervisningen och den nya överlämnas alltmer 

av valet av arbetssätt och undervisningssätt till den enskildes lärares professionella värdering. 

När det är frågan om stoffurvalet i religionsundervisningen finns det i svenska skolan ett 

tydligt mönster präglat av en ökad pluralism (Hartman 1994, s. 23). Hartman ser den ökande 

friheten gentemot stoffet och läroämnet som problemskapande (Hartman 1986, s. 255). 

Furenhed beskriver följaktligen hur prioritering av elevernas livstolkning i en religions-

undervisning kan medföra konsekvenser för valet av både stoff och perspektiv. En av 

följderna kan vara att läraren väljer material som hon själv anser vara viktigt för elevernas 

livstolkning. Dock kan man riskera att urvalet blir subjektivt, om läraren väljer att ta upp 

frågor som själv hon ser som värdefulla (Furenhed 1994, s. 73). 

Härenstam skriver att all kunskap som presenteras i skolan från början är någon annans och 

bär spår av dennes tolkningar. I och med detta blir kravet på objektivitet svårt att uppfylla 

(Härenstam  2000, s. 132). Eftersom kunskap uttryckssätts i olika former som fakta, färdighet 

och förståelse bör läraren skapa förutsättningar för att dessa olika kunskapsformer 

förekommer samt balanseras med varandra (Skolverket 2006, s. 6) 

Vilken inställning som läraren har till både barn och livsfrågor kan påverka det som behandlas 

och på vilket sätt det framställs. Är läraren själv troende finns tendenser att religionsfrågor 

värderas som mer angelägna för barn och lyfts fram mer än om läraren inte är religiöst aktiv. 

De religiösa aktiva lärarna anser att barnens möjligheter att förstå är bättre och att det finns 

mindre svårigheter att undervisa på området i fråga (Dahlberg, Hartman & Petersson  1977, s. 

41). 

Att på ett pedagogiskt sätt kunna genomföra en livsfrågeinriktad religionsundervisning 

beskrivs av Hartman så att man dukar ”ett smörgåsbord” vilket innebär att elevernas 

livsfrågor utgör utgångspunkten. Därefter presenteras ett antal livsåskådningssätt att förhålla 

sig till. Detta möjliggör att eleverna själva väljer den variant som passar bäst till dem. 

Hartman framhåller att det även i sådan undervisning finns en risk för att bli för ytlig, ifall 

eleverna inte har fått redskap för att få tag i det som bjuds. Enligt honom bör också`` bestick 

``finnas med, om man dukar ”ett smörgåsbord”, och för en sådan undervisning är begreppen 

de nödvändiga redskapen (Hartman 1986, s. 257). 

Begrepp har en speciell betydelse när det gäller förståelse av sambandet mellan det som kan 

ses direkt och det som är dolt. Genom begrepp och generalisering underlättas hanteringen av 
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omvärlden för eleverna. Därmed skapar eleven förståelse samt mening i världen och i sitt eget 

liv (Ekbom 1990, s. 25). Begrepp får ett innehåll när de förbinds med någonting utanför sig 

själva, såsom när de kopplas till personens egna erfarenheter (Hartman 1986, s. 257). Eleven 

ska inte bara förstå utan också använda centrala begrepp som verktyg i sin 

kunskapsutveckling och personliga orientering i tillvaron (Almèn 2000, s. 197). 

Grundförutsättningen för en livsfrågeinriktad undervisning är enligt Hartman någon form av 

samtal och åsiktsutbyte (Hartman 1986, s. 258). Genom samtal möter man andras 

uppfattningar och synsätt, och därmed skapas möjlighet för nya tankar och reflektioner. Då 

undervisningssamtalet präglas av öppenhet, lär man sig lyssna till andra röster, se andra 

perspektiv och synsätt, ställa frågor och söka efter svar tillsammans med andra. Därmed blir 

de som ska lära sig övertygade och bekräftar eller ändrar den syn som de hade innan. Allt 

detta innebär att den inlärande personen förhåller sig aktivt till stoffet och att en direkt dialog 

med ämnet skapas (Dysthe 1996, s. 246). 

Hartman konstaterar att genomförandet av den ovan beskrivna undervisningen ställer krav och 

skapar olika svårigheter (Hartman 1994, s. 39). 

En svårighet är att osäkerhet kan finnas också bland lärarna själva när det gäller var de står i 

livsåskådningsfrågor (Hartman 1994, s. 38). Detta bekräftas av den nationella utvärderingen 

2003, där det redovisas att religionskunskap för många lärare utgör det svåraste momentet 

inom SO-området och att frågor om tro och religion är lågt prioriterade av både lärare och 

elever (Oscarsson 2006, s. 28). 

Hartman läger vikt vid lärarnas osäkerhet om lärarrollen. Denna osäkerhet kännetecknas av 

frågor som ”Kan man påverka, i så fall i vilken riktning och hur?” (Hartman 1994, s. 39). 

Livsåskådningsfrågor visar sig vara det område som är känsligare än något annat när det 

gäller problemet med påverkan och barns integritet (Hartman 1986, s. 261). Osäkerheten om 

lärarrollen kan leda till att flera lärare räds för att barnen kommer att hamna i en konflikt 

mellan hemmets synvinkel på saker och ting och andras uppfattningar. Att uppleva slitningen 

mellan olika synsätt utan att riktigt förstå varför konflikter uppkommer, kan kännas svårt för 

barn (Dahlberg, Hartman & Petersson  1977, s. 63). Ifall skolan vill främja elevernas egen 

personutveckling bör den ge eleverna verktyg att omforma, öppna och utveckla de traditioner 

som eleverna står i även om konflikter med föräldrar som har entydiga tolkningar av sina 

traditioner kan uppstå (Almèn 2000, s. 196). 
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Enligt Hartman krävs det kunskap hos läraren för att kunna uppfylla sin uppgift i en 

livsfrågeorienterad undervisning, både kunskap om barnet och om ämnesområdet (Hartman 

1994, s. 39). 

Dahlberg, Hartman & Petersson  poängterar vikten av barnens egna erfarenheter och 

upplevelser när livsfrågor ska bearbetas. I annat fall finns det en risk att livsfrågorna vissnar 

och kunskapen blir steril (Dahlberg, Hartman & Petersson  1977, s. 105). 

Flera livsfrågor är tabubelagda för många vuxna, och man inväntar gärna en särskild mognad 

och förståelse hos barnen (Hartman 1986, s. 143). Lärarens egen uppfattning kan vara av stor 

betydelse inte bara för sättet som livsfrågor bearbetas på utan också för uppfattningen om vad 

som menas med att ett barn förstår (Dahlberg, Hartman & Petersson  1977, s. 63). Lärarna 

framhåller ofta att några av de främsta orsakerna till att frågor om tro och religion är lågt 

prioriterade är elevernas ointresse och oförmåga att förstå ämnet (Ekbom 1990, s. 66). En 

sådan förväntning av religionsmognad kan hindra många från att se den faktiska kompetens 

som barn har när det är gäller att få tag i religiösa erfarenheter med alla sinnen, känslor och 

förstånd (Hartman1994, s. 54). 

I de flesta psykologiska teorier om tänkandets utveckling talar man enligt Hartman om en 

utveckling som går från det ”jag-centrerade” till det ”de-centrerade”, från det konkreta till det 

abstrakta, från det speciella till det generella och från det enkla till det komplicerade (Hartman 

1986, s. 151). Enligt Piagets teori befinner sig barnen mellan 7 och 11 år i det konkreta 

operationella stadiet vilket innebär att barnet har ett behov att knyta sitt tänkande till konkreta 

upplevelser av händelser, ting eller företeelser. I 11-12 ålder övergår barnet till ett annat 

stadium som kallas för det formellt operationella stadiet. Nu kan barnet se utanför den egna 

konkreta världen och se fler möjligheter i olika sammanhang (Fägerlind 1973, s. 13). 

I beskrivningen av barnens tänkande har man mer poängterat de kognitiva bristerna än den 

kompetens som möter hos barn, dvs. tänkandets struktur har varit viktigare än dess innehåll 

(Hartman 1994, s. 43). 

Hartman tydliggör att man inte lämnar ett sätt att tänka bakom sig för att börja tänka på ett 

nytt sätt. Hartman menar vidare att det inte är en tankeförmåga som byts ut mot en annan, 

utan det är strukturen i själva tänkandet som förändras. 

 Dessutom påpekar Hartman att det inte bör ske en sammanblandning av förmågan att känna, 

reflektera och uppleva med förmågan eller sättet att uttrycka sina känslor, reflektioner och 
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upplevelser (Hartman 1986, s. 152). I frågan om lärares uppgifter för att bedriva 

religionsundervisningen betonar Hartman avslutningsvis ansvaret för att anpassa 

undervisningen till elevernas förutsättningar. Det är undervisningen som skall hålla måttet för 

elevernas krav och villkor och inte tvärtom (Hartman 1994, s. 57). Detta anknyter till det 

starka krav på individriktning i skolans verksamhet, vilket går ut på att hänsyn tas till varje 

elevs förmåga, intresse och möjligheter (Egelund 2006, s. 178). Enligt Olivestam bör läraren 

göra sig fri från ämnets fasta struktur och utforma undervisningen så att ett samspel uppstår 

samt skapa ett klimat i klassrummet där barn från olika hem och olika åskådningar kan träffa 

varandra med respekt och förståelse för olika synsätt (Olivestam  2006, s. 171). 

Religionsundervisningen bör också fånga upp olikheter som finns bland eleverna (Fägerlind 

1973, s. 92). En ökad individualisering kan ses som en förändring av skolan i rikting mot 

acceptans för en större heterogenitet bland elever. Detta kan uppfattas som ett sätt för skolan 

att bli bättre för fler elever (Egelund 2006, s. 180). 

Området tro och religion anses av lärarna vara svårt att individualisera (Dahlberg, Hartman & 

Petersson  1977, s. 63). Att vara konkret visade sig vara ett problem för många lärare när de 

gällde behandling av frågor inom detta område (Dahlberg, Hartman & Petersson  1977, s. 59). 

Furenhed menar att ifall religionsundervisningen inte lyckas förmedla det som av religionens 

bekännare anses vara den andliga erfarenheten, berör den bara utanverk och är därför osaklig 

(Furenhed 1994, s. 77). 

Olivestam förklarar att en ökande motivation uppstår när någon blir emotionell berörd av eller 

får genomföra de riter eller kroppsrörelser som är sammankopplade med det religionsfenomen 

som ska studeras (Olivestam 2006, s. 46). Undersökningar från Skolöverstyrelsen hävdar 

också att religion och religiositet i stort sett konstrueras på emotionella upplevelser vilket 

innebär att hänsyn måste tas till elevernas behov, intresse och deras förmåga i andra 

avseenden än de rent intellektuella när man bedömer vilket stoff som skall behandlas i 

religionsundervisningen (Fägerlind 1973, s. 83). 
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3.5  Förhållningssätten ”jag-det” och ”jag-du”  

Religionsfilosofen Martin Buber har i boken ”Jag och du” presenterat ett förhållningssätt som 

kan vara givande för synen på förhållandet mellan eleven och stoffet. Han skiljer mellan två 

sätt att skapa relationer. I det ena möter jaget ett ”det”, och i det andra möter jaget ett ”du”. 

Det första förhållningssättet, ”jag-det”, kännetecknas enligt Buber av ett slags verksamhet 

som har ”ett något” till föremål. Buber går vidare med ett resonemang om det-världens rike, 

där människan lär känna sin värld och skaffar sig erfarenheter. De upplevelser och kunskaper 

som då erhålls finns i honom och inte mellan honom och världen (Buber 1994, s. 9). Buber 

konstaterar också att jaget i grundordet ”jag-det” omgivs av en mångfald av ”innehåll”, och 

detta ”jag” har bara ett förflutet och inte något närvarande (Buber 1994, s. 19). 

 

Sedan kommer Buber fram till ”jag-du” relationen som beskrivs som en värld där man tar sig 

från de yttre formerna och till de känslor som gäller här inne. Enligt honom kan grundordet 

”jag-du” enbart uttalas med en människas hela väsen.  

 

Slutligen redogör Buber för människans två slags jag, där han talar om att ju starkare det ”jag” 

är som tillhör relationen ”jag-du”, desto mer är människan en person (Buber 1994, s. 88). 

 

Olivestam ger en beskrivning av undervisningen när den präglas av de båda relationerna.  

När undervisningen präglas av ”jag-det”-relationen, utgår den utifrån en mängd objekt som 

ska studeras. Möjligheten att hinna med allt är liten, vilket resulterar i en ytkunskap. Detta 

jämförs med en ytfinish på en bil, men då den saknar underbehandling krackelerar den snart .  

Om undervisningen i stället bygger på en ”jag- du”-relation, kommer eleven att få en 

personlig relation till ämnet. (Olivestam 2006, s. 56). I och med en fördjupning och 

sakkunskap som ger en bra grund kan eleven ta ställning och föra egna resonemang, vilket 

också är ett av huvudsyftena med skolans religionsundervisning (Skolverket, 2005). 
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4.  Resultat                                                 

Utifrån min studie har jag i de olika intervjusvaren identifierat fyra övergripande teman som 

motsvarar mina frågeställningar. Konklusionerna i de olika huvudtemana är dragna ur de 

intervjusvar jag har fått. Dessa har jag vidare förstärkt med citat från de intervjuade barnen. 

Lärarens svar kring religionsundervisningen kommer också att behandlas och redovisas under 

en särskild rubrik. 

 

4.1  Uppfattning om religion och kunskaper om världsreligionerna 

Jag ville ta reda på vad elever har för uppfattningar kring begreppet religion samt bilder av de 

olika världsreligionerna . För att få det har jag ställt frågor som ”Vad är religion?” och ”Vad 

vet du om kristendom, islam judendom, buddhism och hinduism? Vad tror dessa på och vilka 

högtider firar de?” 

Begreppet religion var för de flesta elever osäkert och kopplat till yttre attribut såsom 

matvanor .  

. Vad tänker du på när du hör ordet religion? 

– Religion, många har olika religioner. Flicka 9år . 

– Jag tänker på hur olika människor gör . Människor som går upp på morgonen och äter inte hela dagen .                 
Traditioner. Flicka 9år. 

–  Kristendom, olika religioner, tro. Pojke 9år. 

 

 

Den religion som de flesta var bekanta med var kristendomen, och de kunde ge en mer 

detaljerad beskrivning av den. Därefter följde islam, men även här nämnde eleverna det yttre i 

sina beskrivningar. 

. Vad tror de kristna på, muslimer, hinduer, judar, buddhister?  

– Kristna tror på Jesus Guds barn, muslimer…, judar ..har glömt bort, hinduer och buddhister på andra gudar. 
Flicka 9år. 

– Kristna tror på Jesus Guds son, muslimer på Muhammed och Allah, hinduer tror på sina tusenarmargudar, 
judar tror på typ som islam på ett annat håll, buddhister har ingen gud de har en förebild av Buddha. Pojke 
9år. 
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– Kristna tror på Jesus, muslimer tror på Muhammed, de tror på att fasta, judar tror på någon gud, buddhister 
tror på någon gud, de har olika tempel, hinduer de har hinduiskt tempel och de har en stor fest. Flicka 9år. 

– Kristna tror på Jesus, muslimer på Muhammed, judar vet jag inte vad den heter, hinduer tror på Buddha och 
buddhister tror också på Buddha. Flicka 9år. 

 

Eleverna jämför också islam med kristendom och pekar på skillnaden dem emellan istället för 

på det som är karakteristiskt för den muslimska tron. Judendom hade de inte någon större 

kunskap om, inte heller om hinduism och buddhism. Begrepp blandas ihop.      

 

Elevernas kunskaper om högtiderna i de stora världsreligionerna undersöktes också. 
Resultatet påvisade att de inte hade någon stor insikt i detta. Även här var det kristendomen 
som de hade mest kunskap om. 

. Vilka högtider firar de kristna, muslimer, judar hinduer och buddhister? 

– Kristna firar jul och påsk, judar har någon fest för Davids stjärna, hinduer det kan jag inte. Pojke 9år. 

– Kristna firar jul och påsk, muslimer firar inte jul inte påsk heller, typ ramadan något, judar tror att de firar 
också jul, buddhister och hinduer vet jag inte. Flicka 9år. 

Någon kunde koppla judendomen med dess symbol. Även här blev det tydligt att eleverna i 
det mesta utgick från kristendomen för att jämföra högtiderna bland de olika religionerna. 

 

4.2 Relationen mellan tro och människors handlingar 

Bland eleverna fann jag en bild av att det grundläggande i att ha en tro är att man kan få hjälp 
genom den. Några elever påpekade sambandet mellan tron och hemmet. 

. Är det bra att tro på något eller någon? I vilket sammanhang är det bra?  

– Det är bra att tro på något för att man blir glad. Flicka 9år. 

– Det är bra om man tror på Gud, då tror man att Gud kan hjälpa till. Man hoppas då att det blir bättre. Flicka 
9år. 

– På matcher är det bra att tro för att det blir bättre, man spelar bättre. Pojke 9år. 

 

. Känner du någon som religionen är viktig för eller någon som är kritisk mot religionen? . Berätta hur känns det 
för dig? 

– Jag är lite kristen, halv kristen, halva min släkt är kristen och halva är inte kristen. Flicka 9år. 

– Vår familj har inte så mycket religion. Flicka 9år. 
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– Min farmor gillar kristendomen och jag gillar kristendomen också. Pojke 9år.  

 

Att vara troende kan tyda på att man gör bra ifrån sig och ett hopp för att det ska bli bättre 

förekommer. Utifrån elevernas resonemang blev det synligt en koppling mellan familjens 

opinioner och elevernas egen tro när de skulle beskriva sina förhållningssätt till religion. 

 

 Bland eleverna påträffade jag en bild att religion är något som reproduceras och hålls vid liv 

genom att den förs vidare från en generation till en annan. 

. Kan du någon berättelse om Jesus, Muhammed? Hur har du lärt dig dem? 

– Några berättelser har jag lärt av mina föräldrar, när någon dör t.ex. så berättar de om något som Jesus sagt. 
Flicka 9år. 

– Min farmor tycker att religionen är ganska viktig och så säger hon att nu ska jag läsa en bok för er som 
handlar om… 

– Ibland ber jag, men det gör jag mest när jag är hos farmor. Flicka 9år. 

 

Detta med att lära sig berättelser och böner visar sig från elevernas svar att en religiös fostran 

ges på hemmiljön. Eleverna nämnde mest sina farmödrar när de skulle berätta om personer 

som såg religionen som viktig.  

 

Elevernas funderingar om varför en människa är god eller gör onda saker visade på att detta är 

något som de skiljer från religion och trosuppfattning . Hemmet påverkan och uppfostran 

anses som viktiga i denna aspekt. 

. Vad är det som gör en människa god? 

– Att man är snäll. Flicka 9år. 

– Att man är sig själv och inte någon annan. Pojke 9år. 

– Att man är snäll, hjälper personer och inte retar dem Flicka 9år. 

– Att vara snäll, att man vill vara snäll. Om sina föräldrar behandlar en bra, då lär man sig vara bra. Man vill 
vara snäll annars blir man inte. Flicka 9år. 

. Varför gör människor ibland onda saker? 

– För att man är lite arg, avundsjuk, svartsjuk. Pojke 9år. 
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– Alla är onda ibland. Vissa är fattiga t.ex. och man stjäl för att överleva. Man kan vara ont i sig, girig och 
vill ha makt och då uppstår det krig. Flicka 9år. 

– Eftersom de tycker att det är roligt men när de inser att den personen är ledsen då blir det inte roligt. Flicka 
9år. 

I sina påståenden berörde de även dilemman där svaret inte är svart eller vitt och där ondska 
ibland kan förklaras som följder av andra handlingar exempelvis när människor är tvungna att 
stjäla för att överleva. Egenskapen som eleverna värderade som mest viktig för att beskriva 
människans figur var snällhet.  

 

4.3  Inblick i barnens tankevärld 

För att få en inblick i barnens sätt att tänka ställde jag några korta frågor som handlade om 

vad det är som gör de glada, ledsna och rädda. De fick också svara på en mer eftertänksam 

fråga där de skulle reflektera över hur världen ser ut idag. Förutom på den sista frågan fick jag 

korta svar med mer av uppräkningskaraktär. Men trots detta märkte jag att de berörde stora 

problemområden, från personlig lycka och kamratskap till livsföreteelser. 

. När blir du glad? 

– När jag vinner. Pojke 9år. 

– När någon annan är glad. Flicka 9år. 

. När blir du ledsen? 

– När jag slår mig hårt. Flicka 9 år. 

– När någon gör något dumt mot mig. Pojke 9år. 

– När någon dör. Pojke 9år. 

– När min kompis ska flytta. Flicka 9 år. 

. När blir du rädd? 

– Jag blir rädd när någon skrämmer mig. Flicka 9år. 

– När vi åker flygplan, att det ska krascha och något hemskt händer. Flicka 9år. 

Två olika aspekter av glädjen förekom i elevernas svar, när den ena utmärktes som 

egocentrisk och den andra var sammankopplad med glädjen som andra personer upplevde. 

Utifrån deras svar belystes att det inte var orealistiska rädslor såsom spöken eller monster som 

gjorde dem rädda, utan det var faror som finns i verkligheten och andra faktorer i barnens 

omgivning som orsakade rädsla och fruktan. 
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I den reflekterande frågan gav nästan alla elever svar som rörde internationella företeelser. 

. Hur tycker du att världen ska vara för att vara bra? 

– Utan krig, krig är det värsta som finns. Pojke 9år. 

– Att de länder som krigar mot varandra ska sluta. Pojke 9år. 

– Det ska inte vara så mycket krig, att vara sams mellan länderna. Flicka 9år 

– Bättre miljö. Att alla ska ha mat och vissa rättigheter. Flicka 9år 

Uppfyllning av människans grundläggande behov såsom mat och rättigheter, bra förhållande 
mellan länderna och bättre miljö ansågs av eleverna som värdefullt för att i helhet ge en bättre 
världsbild. Dessa svar visar på att de uppmärksammar sådana stora problemområden . 

 

 

4.4  Religionsundervisningen 

Utifrån elevernas svar ansåg jag ett intresse att lära sig mer om religion fanns hos dem.  

. Vad ville du ha mera i religionsundervisningen? 

– Gå in lite mer i en eller flera religioner, vi utförde uppgifter och fick veta att de heter muslimer t.ex., men 
jag ville veta hur lever de munkarna som är fattiga, vilka som är präster? Pojke 9år. 

– Veta mer om alla religioner, gå i djupet. Flicka 9år. 

– Gå in lite djupare i kristendomen. Pojke 9år. 

De anser att det är av värde att höra om religionen av någon med både ett inifrån- och ett 
utifrånperspektiv för att från insidan få en förståelse av religionens värld . De önskade alltså 
veta om hur religionen påverkar enskilda individers liv. 

 

4.5  Lärarens tankar kring religionsundervisningen 

Enligt läraren aktualiseras ofta livsfrågor bland eleverna i religionsundervisningen. Dessa 

frågor tas direkt upp och diskuteras i klassen, men hon konstaterade också att det finns fall där 

svaret inte är rätt eller fel, och då blir det svårt att svara på vissa frågor, vilket leder till 

diskussioner. Hon beskrev sig själv som religiöst aktiv och sa att hon hade haft mycket 

religion under sin uppväxt. 
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När det gäller planeringen av lektioner förklarade hon att elevernas frågor spelar en viktig roll 

för denna och att hon försökte ta upp elevernas frågor vid varje lektionstillfälle. 

Läraren beskrev olika slags läromedel som hon använde för att variera undervisningen såsom 

filmer, böcker och bilder om ämnet, vidare nämnde hon även att eleverna berättade om sin 

tro. 

Ett sätt att hantera olikheterna bland eleverna som läraren nämnde var att ge varje elev 

möjlighet att vara sig själv. Enligt läraren själv var detta med olikheter bland elever en 

självklarhet för henne. 

Med utgångspunkt i detta försökte hon skapa ett klimat i klassrummet som uttrycker respekt 

för andra och tolerans. Detta belyser jag med nedanstående citat från hennes svar. 

Jag ger varje elev möjligheten att vara sig själv. Under temaarbetet fick eleverna komma till 

skolan med föremål som handlade om deras tro. De pratade om dem och vi har ett bord där alla 

föremål ligger tills temat är slut. Vi låter dem bli stolta över sin bakgrund, detta för att visa att 

det är okej att vara annorlunda, att man inte behöver tycka lika.  (ur lärarens skriftliga svar) 
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5. Diskussion 

För de flesta barnen är begreppet religion när det gäller det innehållsmässiga abstrakt och 

svårdefinierat. Det är även det som Nationalencyklopedin framhäver i sitt försök att definiera 

begreppet (Nationalencyklopedin). 

Elevernas förklaringar sätter fokus på det som Furenhed kallar det substantiella innehållet i en 

religion dvs. de yttre ramarna och attributen i en religionsutövning (Furenhed, 2008). 

Det är också något som har ett samband med den aktuella åldersgruppen i studien enligt 

Piagets teori om olika utvecklingsstadier som barn genomgår, i det här fallet det konkret 

operationella stadiet som spänner mellan åldrarna sju till elva år. På detta stadium försöker 

barnet även organisera sina erfarenheter i förhållande till varandra och sedan underordna de 

till en större enhet (Fägerlind 1973, s. 13). 

Framför allt är detta något som visar sig i min undersökning, där barnen hade mest kännedom 

om kristendomen. Den närliggande religionen utgjorde måttstocken för övriga religioner där 

eleverna beskrev de fragment som inte överensstämde med kristendomen. 

I avsnittet om relationen mellan tro och människors handlingar belyser barnen den 

funktionella aspekten i tron, som enligt Furenhed visas på ett inifrån-perspektiv i form av 

känslor och förhoppningar (Furenhed, 2008). När eleverna flyttar fokus från de yttre 

faktorerna till inre och personliga känslor samt relationer, kan de ta ställning och reflektera 

kring problem, och känslor som kan uppstå. Här märks skillnaden mellan ”jag-det”-relationen 

och ”jag-du”-relationen.  

”Jag-det”-relationen är av en mer ytlig karaktär utan något djupare ifrågasättande, medan 

”jag-du”-relationen ställer frågor, och där blir sökandet efter svar drivkraften. Där blir också 

ett kritiskt förhållningssätt aktuellt eftersom känslor och värderingar blir involverade. 

De tre olika riktningar som barn enligt Hartman intar till existentiella frågor belyses av citaten 

från elevernas funderingar om varför en människa är god eller ond. Barnen iakttar att alla 

människor är elaka ibland. Därefter problematiserar de genom att försöka förklara varför 

människor gör onda handlingar. I sina resonemang belyser de även dilemmat som inte har ett 
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givet svar t.ex. att man stjäl för att överleva. Även om det i vissa fall finns argument till 

försvar för vissa handlingar, så ifrågasätter de ändå det legitima i onda handlingar. 

Övertygelsen när det gäller olika värderingar om t.ex. vad som är rätt eller fel är något som 

främst formas i den socialiseringsprocess som barnet genomgår (Hartman 1986, s. 162). 

Mitt intervjuresultat visar på samma tendens då eleverna i de flesta fall särskiljer människans 

handlingar från religiös påverkan. Vad som gjordes synligt i resultatet är människans eget 

ansvar för valet av handlingar där elever hävdar att för att vara snäll bör man först vilja vara 

det, samt hemmets påverkan och uppfostran . 

Den bild som dominerade i barnens tankar och resonemang kring synen på människan var 

påståendet att en människa är snäll. I denna aspekt visar mitt resultat att barnen kan ha en 

onyanserad bild av människan.  

En förklaring till detta resultat kan jag se i Hartmans argument att de begränsade begreppen 

för att formulera en övertygelse om människan gör att barnen har svårare att beskriva något 

abstrakt än något konkret (Hartman 1986, s. 193). 

Vidare uppfattade vissa elever det som naturligt att tro reproduceras genom generations-

överföring. Utifrån de svar som jag fått märkte jag en påverka från familjens sida i barnens 

egen tro. En förklaring till detta ger Hartman när han hävdar att en individualism inte är 

fullständigt utvecklad hos barn, och att religionen i mycket blir en fråga om familjekänsla 

(Hartman 1986, s. 216). 

I de flesta fall kunde jag se att det var mor- och farföräldrarsgenerationen som stod för en 

viktig del av den religiösa socialisationen, då barnen lärde sig böner och berättelser av dem. 

Just detta med aktiva mor- eller farföräldrar i det religiösa området belyser också Hartman 

(Hartman 1986, s. 215). 

Med uppsatsens syfte i åtanke hade jag också formulerat några enkla frågor för att se om 

livsfrågor av något slag skulle förekomma. De korta frågorna visade sig fungera riktigt bra för 

att ge en bild av barnens sätt att tänka och resonera. I detta avsnitt bekräftade mitt resultat det 

som andra forskare har kommit fram till, att barn reflekterar över grundvillkoren för sina liv. 

Hartman fann att det hos yngre barn finns djupa funderingar och reflektioner men att barnen 

främst utgår från händelser och förhållanden som ligger nära i tid och rum (Hartman1986, s. 

46). När eleverna fick besvara de korta känslomässiga frågorna nämnde de breda områden 

t.ex. personlig framgång att uppleva glädje när man vinner på matcher, och livsföreteelser 
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t.ex. att bli ledsen när någon dör. Livsfrågor uttrycks enligt Hartman inte i abstrakta 

benämningar utan de sätts in i sammanhang där de relateras till kamrater, familj och nationella 

och internationella företeelser (Hartman 1986, s. 141). 

Enligt lärarens svar tas elevernas livsfrågor upp och diskuteras i klassen. I anslutning till detta 

uppstår även diskussioner, där det inte finns något rätt givet svar. I sitt arbete strävade läraren 

efter att låta elevernas erfarenheter utgöra startpunkten och ge struktur åt undervisningen samt 

att försöka täcka alla frågor som uppkommer bland barnen. En trolig förklaring till lärarens 

förhållningssätt kring livsfrågor som uppstår i klassen är att hon har religion som sitt ämne 

och beskrev sig som aktivt religiös, vilket underlättar att frågor av en sådan karaktär lyfts 

fram i undervisningen. Detta gäller enligt Dahlberg, Hartman & Petersson  i högre grad bland 

religiösa aktiva lärare än bland andra lärare (Dahlberg, Hartman & Petersson  1977, s. 41). 

Läraren försöker skapa ett klimat som präglas av respekt och förståelse för andra i klass-

rummet. Det är just ett sådant klimat som gör att eleverna själva får uppleva att olikheterna i 

deras sätt att tänka inte behöver vara ett hot (Hartman 1994, s. 1). 

I den reflekterande frågan som följde märkte jag ett engagemang i stora problem som krig och 

miljöförstörning, men också försök till ett slags förklaring till krigets uppkomst ur 

människornas aggressivitet. När det gäller tolkningen av detta vill jag hänvisa till Hartman, 

som påvisar att det inte bara är så att många av världens stora problem är levande för en stor 

andel av barnen utan också så att de kräver en förändring, vilket blir synligt i deras varför-

frågor (Hartman 1986, s. 158). I samband med detta och avslutningsvis vill jag ta upp att 

Hartman konstaterar att det samhälle där barnen växer upp i avspeglas i barnens funderingar 

och tankevärld, både det som är positivt och det som är negativt (Hartman 1994, s. 48). 

I mina intervjuer mötte jag en önskan att få veta mer om praktiserade trosutövare inom olika 

livsåskådningar. Det personliga mötet där man får veta hur religionen fungerar för en 

människa resulterar i en närmare relation till religionen än beskrivningar i böcker. På detta 

sätt får religionen en känsla och ett ansikte (Olivestam, 2006). Dock uppstår problem i och 

med att objektiviteten riskerar att gå förlorad. 

Enligt läroplanen är skolans uppgift att presentera religionsuppfattningar med ett substantiellt 

innehåll ur ett funktionellt perspektiv för att få förståelse för hur religionen och samhället 

gemensamt påverkar varandra (Skolverket 2006, s. 4). Samtidigt ställs krav på öppenhet och 

tillgänglighet för alla elever (Skolverket, 2005). 
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Med subjektiva berättelser följer, som Härenstam påpekar, automatiskt en annans kunskap 

och tolkning av det som presenteras (Härenstam 2000, s. 133). 

 I praktiken är det så att skolan gör och ständigt måste göra ett aktivt urval av vilket kunskap 

som lyfts fram. Ett av de främsta verktygen som Härenstam förespråkar för att motverka 

entydiga tolkningar av tillvaron är att skapa förutsättningar där elever ska få möta nya 

perspektiv på verkligheten och därmed vidga sina horisonter (Härenstam 2000, s. 137). 

Att få hjälp med att aktualisera livsfrågor hjälper barnen till att forma sin egen livsåskådning 

(Hartman 1986, s. 142). 

Många lärare räds uppgiften. De ser en mängd svårigheter som följer med ämnet exempelvis 

att det är svårt att inte påverka på ett otillåtet sätt men också att barn saknar den mognad och 

förståelse som krävs (Hartman 1986, s. 141). Dock menar Hartman att frågorna i hög grad 

finns hos barnen, därmed blir möjligt en anknytning mellan elevernas tankevärld och skolans 

undervisning på området i fråga (Hartman 1994, s. 69). Begreppsinlärning ses som nödvändig 

redskap för att kunna genomföra en livsfrågeinriktad undervisning (Hartman 1986, s. 257). 

Det är lärarens ansvar att anpassa svårighetsnivå och arbetssätt till den aktuella åldern som 

man arbetar med, men ämnet är av lika stort värde oavsett elevernas ålder. 
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6.  Avslutning 

En av de tydligaste slutsatserna som jag kan dra av arbetet är att religion och livsåskådnings-

frågor är viktiga inslag i skolans arbete, något som läraren inte ska undvika. Det handlar 

främst om att ge eleverna möjligheter till ett så brett perspektiv på tillvaron som möjligt. 

Läraren erbjuder redskap och verktyg som eleverna lär sig att tillämpa på sin väg till egna 

ställningstagande i olika frågor. 

Jag anser att rädslan för att överträda det i praktiken omöjliga objektivitetskravet är en av 

orsakerna till betoningen av yttre fakta om religion och livsfrågor. Den leder till att eleverna i 

sin tur har svårt att på djupet vara kritiska och ta ställning. Det är svårt att skapa en djupare 

medvetenhet, när det enbart handlar om relationen till ett ”det” istället för relationen till ett 

”du”. 

Enligt Hartman försöker man inom SO- området ofta konkretisera det abstrakta stoffet. Detta 

möjliggörs genom att man tar sin startpunkt i barnens egna erfarenheter och spontana intresse 

(Hartman 1994, s. 43). Det är just presentationssättet som gör att en brygga byggs mellan 

elevernas tankesätt och stoffets struktur (Fägerlind 1973, s. 92). 

Genom mitt arbete har jag fått en insikt om hur stor roll elevernas egna erfarenheter och 

tankesätt spelar i lärarens dagliga arbete för att de ska tillgodogöra sig religionsundervis-

ningen. Enligt min åsikt är alltså begreppsinlärning av stort värde i den här processen. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett hur undervisningen i religion kan se 

ut. Detta arbete har fördjupat min kunskap. 
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 Bilaga 1 

                             Förfrågan till föräldrarna 

 

 

Hej förälder! 

Jag heter Mimoza Muka och studerar till lärare på Linköpings universitet. 

Under läsåret 2008-2009 har jag varit som praktikant i klassen i elva veckor. Nu är det dags 

att avsluta min utbildning med ett examensarbete med religionsundervisning som tema och 

söker elever för att intervjua på min undersökning. Frågorna kommer att handla om hur elever 

uppfattar religion och religionsundervisningen i skolan. Intervjuerna har jag tänkt spela in. 

Intervjun kommer att vara fullständigt anonym och endast används till uppsatsen som jag ska 

skriva. Arbetet kommer att framläggas vid Linköpings universitet samt publiceras på nätet. 

Min handledare som bär huvudansvaret för arbetet är Edgar Almén vid IKK institutionen. 

Eftersom eleverna är minderåriga behöver jag din tillåtelse för att eleven ska intervjuas. 

 

Mvh 

Mimoza 

 

 

 

 

Målsmans underskrift:______________________________________________ 
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                                                      Bilaga 2 

                     Semistrukturerad kvalitativ intervju 

1. Hur gammal är du? 

2. Är du född i Sverige? 

3. Vad är det som gör en människa god? 

4. Varför gör människor ibland onda saker? 

5. När blir du glad? 

6. När blir du ledsen? 

7. När blir du rädd? 

8. Hur tycker du att världen ska vara för att vara bra? 

9.  Vad tänker du på när du hör ordet religion? 

10. Känner du någon som religionen är viktig för eller någon som är kritiskt mot religionen? 

– Berätta hur känns det för dig? 

11. Är det bra att tro på någon eller något? 

– I vilket sammanhang är det bra? 

12. Kan du någon berättelse om Jesus, Muhammed..? 

– Hur har du lärt dig dem? 

13. Vad tror du att kristna tror på? 

– Muslimer? 
– Judar? 
– Hinduer?  
– Buddhister? 
 
14. Vilka högtider firar de? 

15. Förändras tron när man flyttar från ett annat land till Sverige? 

– På vilket sätt? 

16. Tänk om det finns en Gud vad ville du säga till Honom? 

17. Med vilken kan man prata om religion? 

18. Vad ville du ha mera i religionsundervisningen? 
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                                                       Bilaga 3 

                         Frågor som ställdes till läraren 

 

1. När och hur många veckor har ni arbetat inom området ”tro och livsåskådningar”? 

2. Vilka slags läromedel använder du i undervisningen? 

3. Hur ofta utgår planeringen av undervisningen från elevers frågor? 

4. Förekommer ofta livsfrågor bland eleverna när det gäller religionsundervisningen? 

– Hur bemöter du dem? 

5. Hur hanterar du olikheterna bland eleverna? 

6. Hur skulle du beskriva dig som person i förhållning till det religiösa området? 
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