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Abstrakt 

Med denna uppsats vill vi belysa barns funderingar kring livsfrågor och gudssyn. Vi vill även 

titta på religionsundervisningen i skolan, samt hur mycket tid som ägnas åt ovanstående 

frågor. Detta är något vi finner intressant och spännande men även lågprioriterat och i många 

fall känsligt.  

Vår fråga är “Hur tänker barn kring livsfrågor och Gud och hur kan vi som pedagoger möta 

barns funderingar kring livsfrågor och religion”?  

 

Funderingar kring livsfrågor är vanligt då detta är frågor som vi varje dag tampas med i 

vardagen, vuxna som barn. Att tro att barn och ungdomar inte funderar i den utsträckning 

som vuxna gör är inte sant. Som vuxna måste vi vara lyhörda för barnens tankar och inte vara 

rädda för att påverka i någon riktning. Ett diffust och obestämt svar är inte rätt att ge ett barn 

som länge funderat över en fråga som är viktig för denne. Vi måste tillsammans med barnen 

diskutera och reflektera för att ge dem möjligheten att bilda sig en egen uppfattning och 

betraktelse till livet. 

Fakta om dessa ämnen har vi funnit i böcker som finns att hitta under litteraturförteckning. 

Vi har även gjort en undersökning/intervju med barn i årskurs 3-5 på två olika skolor. 
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1. Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vi har valt att i denna uppsats specialisera oss på barns syn på livsfrågor, religion och 

gudsuppfattning. Detta på grund av att vi finner ämnet intressant och viktigt men även 

känsligt och bland annat därför ofta lågprioriterat. I dagens samhälle borde det bli allt 

viktigare att tala om ämnen som livet, döden, olika sorters tro och kulturer med flera. Detta 

eftersom givna ämnen dagligen figurerar i massmedia samt är grunden till många av de 

tvistigheter som försiggår runt om i världen. Det är saker som alla funderar på, vuxna som 

barn.  

 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle som flödar av information och nyheter från 

världens alla hörn. Det är viktigt att man som människa skapar en förståelse för olika kulturer 

och deras sätt att leva och se på livet. Detsamma gäller inställningen till barnens sätt att 

betrakta livet. För att kunna förstå och ta tillvara barnens tankar måste vi prata och diskutera 

med barnen, samt vara noga med att möta eleverna på den nivå de befinner sig. Utifrån 

barnens kunskap kan vi som pedagoger planera och skapa en god undervisning som gynnar 

alla elever. 

Vidare är det av största vikt att religionskunskapen i dagens skolor tar upp livsfrågor för 

diskussion och inte skyr ämnena även om de kan vara svåra att närma sig på grund av olika 

faktorer. Som lärare ska man inte heller vara rädd att påverka eleverna, då ett diffust och 

garderat svar kan vara mycket otillfredsställande för ett barn.  

 

Vi finner ovanstående ämnen spännande och viktiga, men som sagts förr inte speciellt 

högprioriterade. På grund av detta har vi valt att, genom en enkätundersökning och diskussion 

med 14 barn i åldrarna 8-11 år, titta närmare på dessa frågor och i diskussionsdelen belysa 

lärarens roll inom detta område genom de åsikter vi nämner i vår förståelsehorisont. 
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1.2 Förståelsehorisont 
 

Vår ursprungliga tanke var att genomföra en lärarundersökning parallellt med den 

undersökning vi gjort med barnen. Dock insåg vi att svaren vi fick var ytliga och stämde inte 

överens med den bilden av religionsundervisningen vi fått under vår verksamhetsförlagda 

utbildning, samt genom de diskussioner vi fört med våra handledare och andra lärare på dessa 

skolor. Vi har även dragit slutsatsen att denna lärarenkät inte är till fullo relevant för vårt 

arbete då vårt främsta mål är att se till barnens tankar om livsfrågor och inte lärarnas syn på 

ämnet. Dock är lärarnas arbetssätt och syn på religionsämnet intressant för att se hur de 

arbetar med barnens tankar. Därmed har vi i följande stycke valt att belysa de åsikter och 

uppfattningar vi fått genom samtal med pedagogerna på respektive skolor. 

 

Vi är av uppfattningen att religionsundervisningen i skolan är ett lågprioriterat ämne. Då 

religionskunskapen ingår i SO-ämnet och lärarna själva tillåts att lägga upp en timplan för 

ämnet väljer många att inte inkludera religionsämnet eller ger det ytterst få timmar. Vi har fått 

uppfattningen att detta beror på okunskap, ointresse och ett obehag för de frågor som kan 

komma upp för diskussion. Många av de lärare vi pratat med inser vikten av religionskunskap 

och livsfrågor i vårt mångkulturella samhälle. Barnen behöver enligt både oss och de lärare vi 

talat med kunskapen om varför vi är olika, både i vårt levnadssätt och i våra traditioner, och 

på vilket sätt religion och kultur och därmed livsåskådning påverkar vårt sätt att agera och 

leva. Dock medför detta en viss dubbelmoral då pedagogerna inte ger barnen denna kunskap 

när de utesluter religion och därmed livsfrågor ur undervisningen.  

 

1.3 Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka och ta reda på hur barn i skolan i åldern åtta till elva år tänker och 

funderar kring livsfrågor och då främst livsfrågor i samband med religion och då bland annat 

gudssyn. De livsfrågor vi valt att arbeta med är de som berör livet, ensamhet, jordens 

skapelse, krig, våld, mobbing, visa hänsyn mot djur och natur. Vi har valt att arbeta med 

livsfrågor för att försöka komma ett steg närmare målet; en givande och trygg undervisning 

om livsfrågor i skolan.  
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2. Teori 
 

2.1 Religionsundervisningens utveckling i skolan 
 

Vi har valt att ta reda på utvecklingen av religionsämnet i skolan genom att titta på hur olika 

läroplaner behandlat religionsundervisningen och livfrågor. Det finns enligt Almén, Furenhed 

och Hartman (1994) fyra stora vändpunkter i denna förändringsprocess.  

 

• 1883 började man avveckla den gamla undervisningen som byggde på hemmens 

undervisningsplikt. Ansvaret överfördes alltså på lärare och skola. [---] 

• 1962 år läroplan framförde kravet på objektivitet i skolämnet religion. Det innebär att 

man nu fick en allsidig och saklig undervisning i religion, d.v.s. en icke konfessionell 

undervisning. 

• 1969 kom en läroplan som menade att man nu skulle rikta in sig på eleverna och låta 

dem stå i centrum, istället för stoffet. 

 

Ordet ”livsfråga” dök alltså upp i läroplanen kring ämnet religionskunskap i slutet av 60-talet. 

Dahlin (1998) menar på att man kan se det som en lösning på den allmänna rädslan för all 

slags dogmatiska tros- och tankesystem som följde under andra världskriget, när nazismens 

fasor och grymheter blev uppenbarade för omvärlden. Man ställde sig nu frågan hur man 

skulle kunna undervisa om religion på ett opartiskt och objektivs sätt? 

 

Dahlin (1998) skriver vidare att grundidén med skolan och religionskunskapsundervisningen 

var i Lgr69 att eleverna skulle studera de olika religionerna mot bakgrund av sina egna och 

andras frågor av typ, varifrån kommer jag? Vart går jag? Vem är jag? Hur uppkom världen? 

Vad är gott och ont? Varför finns det lidande? Vad är livets mening? Livsfrågorna var alltså 

inte längre objektiva och opartiska som de var i Lgr62 utan personligt existentiella. 

 

Därför påbörjades också forskning kring barn och livsfrågor, för att man skulle få kunskap om 

vilka livsfrågor barn egentligen hade.  

Tanken med den så kallade livsfrågepedagogiken som grundval för undervisningen i 

religionskunskap var, att eleverna genom att studera de olika världsreligionerna skulle få hjälp 

att hitta svar på sina egna livsfrågor. På så sätt skulle de också få hjälp at bygga upp en 

personlig livsåskådning.  (Dahlin, 1998)  
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”Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn och ungdom  
[---] Det är angeläget att sådana för dem väsentliga frågor av livsåskådningsmässig och 
etiskt art blir föremål för ett allsidigt studium [---] Med denna utgångspunkt bör 
undervisningen ge inblick i nutidens livsåskådningsmässiga och etiska grundfrågor och 
aktualisera frågor angående fakta och värderingar”. (Lgr 69, s 176) 
 

Man utgick nu ofta från elevernas egna livsfrågor i religionsundervisningen, detta växte och 

var utgångspunkt för Lgr 80, som betecknar ämnet religion som ”människans frågor inför 

livet och tillvaron; religionskunskap”. 

 
”Undervisningen skall utgå från och anknytas till elevernas egna erfarenheter, aktuella 
händelser och företeelser och behandla aktuella personer i nutiden.” (Lgr 80, 127) 

 

Vidare säger Lgr 80 att betydelsen av en religiös tro är viktig när man tar ställning till olika 

livsfrågor. 

 

I och med Lpo 94 ges nu de enskilda skolorna ett stort utrymme att ta ställning till hur arbetet 

ska läggas upp och bedrivas så att eleverna uppnår sina mål. Detta i och med att Lpo 94 är 

mindre omfattande och bara innehåller mål och riktlinjer. Till detta kommer även timplaner 

och kursplaner.  

 

2.2 Vad säger våra kursplaner och Lpo94? 
 

I Lpo 94 kan vi läsa att det svenska samhällets internationalisering och den växande 

rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om den egna och delaktighet i 

det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans 

med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

 

Vi kan även läsa att läraren skall öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, 

uppfattningar och problem. Och under rubriken mål att uppnå i grundskolan står att läsa att 

eleverna skall ha förståelse för andra kulturer.   

 

I kursplanerna för grundskolan under samhällsorienterade ämnen, står att läsa: 
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”Syftet är att stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande och över 

företeelser i samhället, att stärka beredskapen att överblicka den egna och andras livssituation, 

att öka tryggheten i den egna identiteten samt att ge kunskaper om hur vårt samhälle är 

baserat på etnisk och kulturell mångfald. ” 

Grundskolans kursplan för de samhällsorienterande ämnena, nämner även, under rubriken 

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena: 

 

"Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter 

att eleven 

• förvärvar insikter om hur såväl naturgivna och materiella förutsättningar som centrala 

idéer och livsåskådningar format och formar samhällen,  

• utvecklar förståelse av grundläggande existentiella och etiska synsätt och kan använda 

sin förståelse vid egna ställningstaganden, 

• utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i olika livsmönster och ser orsaker till 

variation i tid och rum men även det gemensamma i olika kulturer," 

 

Vidare kan vi läsa att: 

 ”En grund för tolerans mot oliktänkande skapas av förståelse av att företeelser kan uppfattas 

på olika sätt av olika människor, beroende exempelvis på kön, klass och etnisk tillhörighet. 

Grundläggande i de samhällsorienterande ämnena är beskrivningar och analyser av 

samhällssystem, kulturarv, religiösa och idémässiga traditioner som inslag i den väv som 

bildat och bildar människors livs- och referensramar”.  

De samhällsorienterande ämnena ska, enligt kursplanen för grundskolan,  

”behandla lokala och regionala miljöer som bakgrund och förklaring till variationer i olika 

gruppers och individers levnadssätt, vanor och livsåskådningar. I studierna inbegrips den 

kulturella mångfalden i det svenska samhället, där skilda traditioner, trossystem och 

livsuppfattningar lever sida vid sida och påverkar varandra. Perspektiv på dessa livsmönster 

och kännedom om grundläggande faktorer bakom dem kan tydliggöra drivkrafter, som 

påverkar människors liv och tankar liksom individens möjligheter att påverka sitt eget liv. 

Grundläggande aspekter i ämnena är också hur livs- och samhällsförhållanden speglas i och 

påverkas av litteratur, konst och musik.” 
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”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

• kunna jämföra de egna livsvillkoren med livsvillkor i andra miljöer och i olika tider, 

• kunna samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer 

mellan människor, 

• kunna söka och bearbeta information samt göra sammanställningar för att belysa eller 

besvara frågor om människan och hennes verksamhet.” 

 

”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

• känna till förutsättningar för, pröva antaganden om och jämföra människors livsvillkor 

förr och nu och i olika delar av världen, 

• förstå och kunna resonera kring möjligheter och svårigheter som uppstår i ett samhälle 

med kulturell mångfald, 

• kunna samtala om och bearbeta etiska, estetiska och existentiella frågor och förstå hur 

de kan vara beroende av tid och kultur,” 

 

2.3 Livsfrågor 
 

Dahlin (1998) menar att livsfrågor kom att betraktas som frågor som vi ställer till oss själva 

eller till tillvaron som helhet och som saknar rationella svar. Det vill säga, en livsfråga är en 

fråga vars svar vi aldrig kan veta, bara tro eller inte tro på.  Detta betyder inte att en livsfråga 

är obesvarbar. Vidare i Dahlin (1998) står det skrivet att livsfrågor inte kan besvaras med 

hänvisning till fakta. Men det betyder inte att de inte kan besvaras överhuvudtaget.  Dahlin 

menar att det är vår övertro på vetenskapen som fått oss att anse att det som inte kan 

fastställas med forskning är varken vetbart eller värt att veta. I själva verket är vi tvungna att 

svara på de existentiella livsfrågorna, vare sig vi vill eller inte. Vi svarar på dem genom vårt 

sätt att handla och leva. 

 

Svaren på livsfrågor består alltså inte av enbart fakta eller kunskap. Men det är heller inte 

rimligt att likställa dem med personliga åsikter. Det är snarare en fråga om visdom och 

klokhet, eller brist på sådan menar Dahlin (1998). Vishet är något mer än faktakunskaper och 

åsikter. Det är så att säga gräddan och essensen av personliga erfarenheter, reflektioner och 

kunskaper. Det är med vår klokhet, eller brist på klokhet som vi svarar på livsfrågorna. Att 
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sådana frågor inte har vetenskapliga svar betyder således inte att de är obesvarbara. Det är en 

annan typ av svar, och dessa svar kan också vara mer eller mindre sanna, dvs. de kan bygga 

på mer eller mindre djupa insikter och vara mer eller mindre kloka. (Dahlin1998) 

Eriksson och Ericsson (1982) skriver att i livsfrågor kan vi tolka in följande: 

• Religion 

• Människovärde 

• Födelse och död 

• Politik 

• Människa och natur i samspel. 

 

Hartman (1986) beskriver livsfrågor på följande sätt. S.k. livsfrågor betraktar jag som ett 

uttryck för en typiskt mänsklig egenskap – den att reflektera kring erfarenheter och 

livsvillkor. Först i andra hand ser jag det som ett ämnesområde hämtat från skolans läroplan 

 
"Åtskilliga vardagsfrågor är förklädda livsfrågor." (Petri, 1988, s.3) 

 

 

2.4 Barns tankar om livsfrågor och Gud 
 

Hartman (1986) menar att den växande ställer oavbrutet frågor inför sin omvärld. Frågorna 

leder till nya erfarenheter och ökad kunskap. De nya erfarenheterna tvingar barnet att också 

ifrågasätta och revidera sin egen omvärldsuppfattning. Barnens omvärldsorientering byggs 

alltså upp med hjälp av frågor och reflektioner utifrån egna upplevelser och den egna 

omgivningen. Frågandet kan därför ses som både ett medel och ett uttryck för liv och 

växande.  

 

Resultatet av den undersökning Hartman (1986) genomfört visar att en stor del av barnens 

funderingar rör livsfrågor. 

Forskningen kring vilka frågor barn har om livet ledde till att antalet livsfrågor växte och att 

deras innehåll mångfaldigades. Man fann att barn funderade kring varför det finns krig, varför 

det finns orättvisor, varför en del är fattiga och andra rika, med mera. Detta kan man läsa i 

Dahlin (1998). 
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I Hartman (1986) kan vi läsa att funderingar kring förhållanden och händelser inom den egna 

familjen är vanliga hos barn och familjerelationer är ett ständigt återkommande tema i deras 

texter. Familjen utgör den bas varifrån barnen utforskar världen och till vilken man ständigt 

återvänder. Hartman (1986) menar vidare att kamrater och skolan intar också av förståeliga 

skäl en stor plats i barnen skriverier. Det handlar ju om deras vänner och dagliga arbete. De 

texterna barnen i Hartmans undersökning skrev, skrevs dessutom på skoltid i kretsen av 

kamrater. Det finns en tendens till en ökning av texter med denna inriktning bland de äldre 

barnen, också speciellt bland flickor. Flickor har för övrigt visat ett större intresse än pojkar 

för frågor om sociala relationer och förhållanden i Hartmans (1986) undersökningar.  

 

I den nyss nämnda undersökningen är det även tydligt att man hos barn runt 10-11 årsålder 

kan räkna med öppenhet och ett intresse för en lång rad frågor om tillvarons grundläggande 

villkor. Det s.k. stora och eviga frågorna förekommer jämsides med de vardagsnära och 

triviala. Sättet att formulera frågorna kan variera med ålder och kön menar Hartman (1986). 

Särskilt märks hur perspektivet på omvärlden vidgas under dessa år. Man kan också 

konstatera en större öppenhet för sociala frågor hos flickor än hos pojkar. Fortsatt i Hartmans 

resultat kan vi se att bland lågstadiebarn dominerar ensamhetsfrågor av olika slag. Det ökande 

beroendet av kamratgruppen återspeglas genom att ensamhetsmotivet oftare nämns i 

anslutning till kamrater än familjen. Lågstadiebarnen tar upp mobbing som ett återkommande 

tema. Också detta återspeglar kamratberoendet. Mobbingmotivet är i stort sätt lika vanligt, 

som mer allmänna utryck för rädsla och sorg. Konflikter med kamrater eller med 

familjemedlemmar är ett annat återkommande motiv. (Hartman 1986) 

 

2.4.1 Barns gudsföreställningar 
 

I varje barn utformar sig en privat bild av Gud för att skapa balans i barnets inre värld mellan 

de behov och önskningar som finns i barnets unika utveckling. Varje sådan gudsbild är en 

spegling av barnets personlighet (Bergstrand 1998) 

 
"I samband med frågan om vad som verkligen angår barn kan man undra vad religion 
betyder för dem. Är gudstro egentligen en tillgång för barn? Eller är barn små papegojor 
som säger efter sådant som de inte förstår och inte behöver? Är religion rent av skadlig?" 
(Petri, 1988, s.35) 
 

 12



Tänker barn själva eller tar de bara efter det vi vuxna säger? Reflekterar barn och funderar de 

på vad de ser och hör?  

 
“I våra studier har vi också kunnat möta en gudsuppfattning med betydande känslodjup 
eller med ett självständigt avståndstagande. De flesta barn har faktiskt lättare att skriva om 
sin syn på Gud än om sin människosyn, trots att flertalet inte är troende.” (Almén, 
Furenhed, Hartman, 1994, s.53) 
 

Här ser vi att en studie visar att barn inte är papegojor som upprepar eller härmar utan 

självtänkande individer som lätt talar om sin syn på Gud och har en bestämd uppfattning av 

hur denna bild ser ut.  

 
"Har gud stora öron eftersom han hör alla barns aftonbön?" (Petri, 1988, s.3) 

 

Detta exempel på hur barn tänker sig gud har även vi fått fram i våra undersökningar där vi 

bad eleverna rita och måla gud samt skriva några meningar till bilden. Dock behöver det inte 

vara så att gud hör alla barns aftonbön utan snarare att han lyssnar till alla barns funderingar 

och önskningar. 

 
“Förväxla inte barnens förmåga att uppleva, känna och reflektera med deras förmåga att 
uttrycka och formulera sina upplevelser, känslor och reflektioner. (Almén, Furenhed, 
Hartman, 1994, s.50) 
 

Bara för att ett barn inte kan uttrycka och formulera sig lika vackert som en vuxen person 

betyder inte detta att funderingar, reflektioner och diskussioner inte finns där. Det är viktigt 

att komma ihåg att vara öppen för de tankegångar barns funderingar spinner i när man talar 

med barn om livsfrågor och dess upplevelser. Lyssnar vi riktigt noga kan det komma upp 

många överraskningar.  

 
"Ett barn som just insett att man växer en bit för vart år frågade: Gud som är så gammal 
han måste väl vara väldigt stor?" (Petri, 1988, s.23) 
 

När barn och ungdomar ritar gud ritar de oftast honom väldigt stor och människan bredvid 

som liten. Vad detta beror på skiftar ju såklart från människa till människa men Petri säger att 

det kan bero på att barnet ser gud som en mycket gammal människa. För varje ny sak ett barn 

lär sig förändras dess omvärld lite.   
 
“Barns livsfrågor kan inte ses som uttryck för genetiskt bestämda utvecklingsstadier, 
åtminstone inte i första hand. Barnens frågor speglar reflektioner över sådant de upplevt 
och sett. Barnen orienterar sig i omvärlden och arbetar med att göra sin tillvaro förståelig. 
De söker meningsfulla bilder av livet, eller om man så vill, de söker en livsåskådning.” 
(Almén, Furenhed, Hartman, 1994, s.52) 
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Barn pratar och diskuterar kring de konkreta reflektioner och bilder av livet de har i just det 

ögonblicket. Detta till skillnad från en vuxen som ofta tänker, funderar och reflekterar innan 

denne tar upp ämnet för diskussion. 
 

“Genom TV och tidningar överöses vi dagligen med rapporter från krigsskådeplatser ute i 
världen. Mycket av detta kan ha skrämmande inverkan på barnen, t.ex. människor och djur 
som skadats och lemlästats vid bombangrepp.” (Eriksson, Ericsson, 1982, s.89) 
 

Författaren menar vidare att vi vuxna då bör ta upp detta med barnet direkt och inte vänta på 

att denne ytterligare ska fundera och grubbla över saken. Går dock chockerande händelser 

barnet förbi anser författaren att det är onödigt att ta upp det sedda.  

 
“Att barn registrerar våldet märker vi i de ofta förekommande krigslekarna. Vi försöker få 
bort krigsleksakerna från marknaden, men det behövs inte stor kreativitet för att själv göra 
ett “fungerande” vapen. Något som barn i alla tider har gjort.” (Eriksson, Ericsson, 1982,  
s.90) 
 

Vidare menar Eriksson och Ericsson även datorspel och filmer som visas på TV samt de 

filmer som går att låna i videoaffären.  
 

“Barns tankar vittnar om deras förmåga att intellektuellt behandla människans villkor och 
formulera sig på ett sätt som ingalunda är underlägset vuxna. Jag får en bestämd känsla av 
att vi ibland underskattar de yngre barnens existentiella tankar.” (Hallgren, 2003, s.32) 
 
 

Här säger författaren att barn och vuxna bör mötas och fylla de tomrum var och saknar i sina 

tankar. Åldersbarriären är kanske inte ett hinder utan en brygga mellan generationerna.  

 
“Barnen kombinerar ofta det “roliga” med det “tråkiga”. Livet är inte bara kul. Det är 
livet på gott och ont.” (Hallgren, 2003, s.32) 
 

Barn lever alltså inte i en fantasivärld utan inser att det finns både roligt och tråkigt i livet.´ 

 
"När Piaget, den schweiziske utvecklingspsykologen, kallade barn "kognitiva främlingar", 
menade han att barns tänkande fungerar i andra banor än vuxnas i vissa bestämda 
avseenden." (Petri, 1988, s.22-23) 
 

Barn tänker annorlunda än vuxna gör, även vad gäller livsfrågor och synen på Gud. 
 
"Alla människors tänkande utgår från den egna erfarenheten. Alla har sig själva som 
centrum i sin egen värld. Men ju mer begränsad erfarenheten är, desto trängre blir 
naturligtvis perspektivet, och desto omöjligare blir det att se med andra ögon än sina egna. 
När barn ställer en fråga rätt ut ur sin egen tankegång, tror de att de vuxna är inne i 
samma tankegång, vilket kan ända i total förvirring." (Petri, 1988, s.23) 
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Barn har oftast inte den erfarenhet och genomgått de upplevelser som en vuxen människa har, 

vilket ger olika perspektiv på saker och ting. Dock är det viktigt för oss vuxna att lyssna till 

barnet och försöka följa med i dess tankegång för att på bästa sätt ge ett så ärligt svar som 

möjligt. 

 

2.5 Barns livsfrågor och skolan 
 

"Vad har jag rätt att svara när barn frågar om Gud, om världens orättvisor, eller annat 
som människor har delade meningar om? Mitt svar måste ju innebära en påverkan. Har 
jag rätt att påverka barn med mina åsikter och värderingar, alldeles oavsett om mitt svar 
stämmer med andras eller ej?" (Petri, 1988, s.9) 
 

Författaren menar att för vissa barn är detta inte ett stort problem. De har funderat över frågan 

och tagit ställning. Det är bättre för barnet att vi i vuxenvärlden ger ett rakt och tydligt svar 

istället för ett diffust och oäkta i ett försök att inte påverka dem. De kommer i vilket fall bli 

påverkade trots de neutrala svar vi försöker ge.  

 
Det är viktigt att tala om alla dessa frågor (livsfrågor) med barn och ungdomar, och vi 
måste tänka på att svara ärligt när barnet frågar, dvs. lyssna på barnet och svara efter vår 
egen övertygelse. Det här innebär en påverkan på barnet som vi inte behöver vara rädda 
för. Det är bättre för barnet att få ett tydligt svar än ett som är neutralt och diffust.” 
(Eriksson, Ericsson, 1982, s.4) 
 

Vi bör alltså inte vara rädda för att påverka barnet i den riktning vi har vår egen tro. Du eller 

jag är inte de enda som kommer att säga sin mening. I sinom tid kommer barnet att skapa sin 

egen uppfattning. De båda ovanstående författarna talar om detta där båda säger att påverkan 

inte är till skada för barnet. 

Att man inte ska förakta andras sätt att uppleva och beskriva är någonting som bör vara 

självklart för alla. Dock reflekterar inte alla över att här ingår även barn och ungdomar. Det de 

säger och tänker är viktigt att ta fasta på och lyssna till även om de inte tänker precis i de 

banor som vi vuxna gör. Det är viktigt att vi i vuxenvärlden och som pedagoger ger barnen 

det fakta som är relevant för dem att fundera på. Men vi bör akta oss för att ställa oss frågande 

till de frågor barn ställer, risken finns att de slutar fråga. 

 
"Respekt för fakta innebär också att man inte skapar onödiga klyftor mellan gudstro och 
naturvetenskap i barnens världsbild… Trossvar ska inte ersätta faktasvar, lika lite som 
religion ska ersätta vetenskap. Religion och vetenskap är två olika sätt att beskriva den 
verklighet man lever i. Det gäller att inte förakta andras sätt att uppleva och beskriva.”  
(Petri, 1988, s.53) 
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I ett mångkulturellt samhälle måste barn lära sig att möta det okända och sina reaktioner på 

det som är främmande på ett konstruktivt sätt.  Vad händer om någon av barnens 

klasskamrater inte får delta i gymnastiken därför att hennes föräldrar är muslimer? Hur 

reagerar lärare och skolledning? Hur reagerar de andra barnen? Det måste finnas en beredskap 

för att möta sådana saker bland både vuxna och barn. Dahlin (1998) skriver att när 

erkännandet av alla kulturers lika värde relateras till skolan undervisningen blir det en 

pedagogisk fråga: hur utvecklar vi förmågan att möta det främmande och okända? Eller 

handlar det snarare om hur vi besvarar denna förmåga hos barnen? Är inte barn mer öppna för 

det främmande, mer nyfikna och fördomsfria än vuxna? Är det inte från oss vuxna de får sina 

fördomar?  I Dahlin (1998) kan man läsa vidare att erfarenheten av andra religioner och 

kulturer ger – om den förmedlas på rätt sätt – barnen en grundval utifrån vilken de utvecklar 

egna tankar och reflektioner. Modet att göra detta kan däremot knappast stimuleras med 

enbart information och undervisning. För detta krävs något mer. Dahlin tror att lärarens sätt 

att närma sig dessa frågor har stor betydelse därvidlag. Lärarens förhållningssätt visar sig på 

många olika sätt, fler sätt än läraren själv är medveten om. I allmänhet ser och hör elever mer 

av läraren än vad denne inser. 

 

 

I Dahlin (1998) finns även mycket konkreta undervisningsförslag om hur vi som pedagoger 

kan möta barnen i deras tankar om livsfrågor. Han föreslår t ex berättelsepedagogiken, där vi 

genom sagor och myter kan presentera livsfrågor för på ett för barnen omedvetet sätt. Genom 

dessa sagor och myter bearbetar barn sedan de tankar som berättelserna gett dem genom t ex 

bilder, dramatisering och på ett mer medvetet sätt genom diskussioner. Vi som pedagoger får 

genom barnens bilder en ganska bra bild på vilka frågor som rör sig i barnens huvud och kan 

på detta sätt diskutera livsfrågorna utifrån barnens tankar och erfarenhet.  
 

"Barn behöver funderingsmaterial för att växa. Likaväl som vi vuxna lär oss genom att 
lyssna och samtala, mötas, ge och ta, likaväl behöver barnen dialogen med oss och med 
varandra. De behöver pröva sina funderingar, säga ut sin hemliga rädsla, hämta in nya 
upplysningar och belysningar och införliva dem med sin gamla erfarenhet. Det är så de 
växer." (Petri, 1988, s.5) 

 

Att hålla ovanstående i tanken är mycket viktigt, speciellt för oss framtida pedagoger. Att 

diskutera och resonera kring frågor som kommer upp, och inte peta undan dem i ett hörn och 

försöka glömma bort att barnet frågade. Vi kan inte linda in ett barn i bomull för de lever 
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precis som vi i den värld som samhället visar idag. De växer genom att samtala och lufta sina 

värderingar samt få igång en dialog med oss vuxna.  

 
“Alla barn kommer då och då med frågor som vi vuxna tycker är svåra att svara på. Vissa 
av barnets funderingar finns det inte heller något riktigt svar på. Många gånger är vi vuxna 
rädda och osäkra och vågar inte ta upp det samtal som barnet försöker få igång, det kan 
gälla känsliga områden där vi själva inte tagit ställning, t.ex. vad som händer efter döden 
eller om Gud finns.” (Eriksson, Ericsson,  1982, s.3) 

 

Alla funderar och grubblar vi över varför vi finns och varför vi är som vi är. Även andra 

livsfrågor tenderar att spinna i huvudet på oss människor. Varför skulle de inte göra likadant 

på barn? Alla vill vi känna trygghet och gemenskap, slippa vara ensamma och bli svikna av de 

vi älskar och håller av. Detta är någonting där ålder inte spelar någon roll. Man är lika ensam 

när man är 45 som man är när man är 15 år gammal. 

 
"Skolöverstyrelsens forskningsprojekt "Barn och livsfrågor" startade sina barnstudier av 
lågstadie- och förskoleåldrarna med en tes som skulle prövas: Människors livsfrågor är 
ungefär desamma i alla åldrar. Tesen hade förut visat sig gälla för tonåringar och för 
mellanstadiebarn- varför inte också för mindre barn? 
Ingenting har hittills vederlagt denna tes. De frågor som är viktigast för mig, antingen jag 
är sex eller sextio år gammal, rör sådant som trygghet, rädsla, ensamhet, gemenskap, tillit, 
besvikelse, skuld, hopp, livsmod." (Petri, 1988, s.2)  

 

 
"Barnens sätt att uttrycka reflektioner är beroende av ålder och kön, men själva innehållet 
uppvisar ändå många gemensamma drag. Perspektivet på omvärlden vidgas med åldern 
och man kan också märka ett visst mognadsförsprång hos flickorna, som också visar ett 
något större intresse för sociala frågor." (Almén, Furenhed, Hartman, 1994, s.46) 
 
 

Såklart finns det skillnader i ålder, kön och olika intressen, allt påverkar barnet. I yngre ålder 

kan man som författaren säga ofta märka att flickorna ligger steget före. Vad detta beror på 

vet vi inte, förmodligen är intresset större, vilket tenderar att förändras när flickorna blir äldre. 

I de undersökningar vi gjort har de djupaste reflektionerna kommit från flickorna, dock 

betyder inte detta att pojkar reflekterar ytligt utan kanske på att de inte kan uttrycka sina 

tankar i skrift på samma sätt som flickorna. 

 
“Om man nu väljer att utgå från barnens egna tankar om det religiösa, vad kan man då 
lära sig om barnen och om möjligheten att ha deras livsfrågor och deras tankevärld som 
utgångspunkt för religionsmomentet i SO- undervisningen?”  (Almén, Furenhed, Hartman, 
1994, s.54) 
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2.6 Problemformulering 
 

Efter att ha tagit del av ovanstående litteratur har vi valt följande problemformulering. 

Hur tänker barn kring livsfrågor och Gud? Hur kan vi som pedagoger möta barns funderingar 

kring livsfrågor och religion? För att få svar på dessa frågor har vi valt att genomföra en 

enkätundersökning/diskussion med elever på två skolor i olika kommuner. För att sedan 

koppla till relevant litteratur.  
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3. Empiri 
 

3.1 Metod 
 

Efter att ha läst och redovisat relevant litteratur bestämde vi oss för att genomföra en 

undersökning med barn i årskurs 3 – 5 på två olika skolor i Skåne. Detta för att se om teori 

och den uppfattning vi fått av undervisning i religionskunskap och livsfrågor, genom vår 

verksamhetsförlagda utbildning, stämmer överens med varandra. De två skolor vi valt att 

genomföra vår undersökning på ligger geografiskt skilt från varandra. Skolorna ligger i 

sydvästra Skåne, varav den ena skolan, skola nr 1, är placerad på landet och den andra skolan, 

skola nr 2, i innerstaden. 

 

• Skola nr 1 är en liten skola med totalt 120 elever i årskurserna F-5. I de klasser vi 

genomfört vår undersökning går endast svenska elever. 

• Skola nr 2 är en medelstor skola med drygt 400 elever i årskurserna F-5. De klasser vi 

genomfört våra undersökningar i är mångkulturella. 

 

Tillvägagångssätt: 

 

Vi började med att bestämma oss för att vi skulle genomföra en enkätundersökning/diskussion 

på ovanstående två skolor. Enkäten som användes under våra undersökningar redovisas i 

bilaga 2.  

I samspråk med vår handledare beslöt vi oss för att undersökningen skulle genomföras med få 

barn då intervjudelen skulle bli så djupgående som möjligt. Vår intention var att genomföra 

undersökningen med totalt 16 barn, vilka valdes ut genom lottning. Detta är anledningen till 

att det inte är ett jämnt antal flickor och pojkar, då lottningen utföll sig på nio pojkar och sju 

flickor. Dock föll det sig så att en enkät var oanvändbar och en elev ångrade sig i sista sekund 

och medverkade inte. Detta medförde att antalet barn som totalt medverkade var 14 stycken, 

varav åtta pojkar och sex flickor.  

 

Innan genomförandet av undersökningen valde vi att skicka med eleverna en lapp hem där vi 

förklarade vad vi skulle göra och bad om föräldrarnas tillåtelse för barnens medverkan vilken 

vi redovisar i bilaga 1. 
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Genomförandet av undersökning/diskussion gjordes vid två olika tillfällen, under en vecka. 

De barn som deltog i undersökningen satte sig tillsammans med oss i ett avskilt rum för att 

gemensamt gå igenom frågorna i enkäten. Efter genomgången lät vi barnen själva börja svara 

på frågorna och nästan direkt kom frågor från eleverna som ledde in på djupare diskussioner. 

Då barnen satt tillsammans runt ett bord blev det naturligt att många elever kom med i 

diskussionerna när dessa uppstod, vilket ledde till att de kunde påverka varandras svar. Trotts 

detta fanns den mycket positiva aspekten att detta också ledde till en nyfikenhet och en lust att 

lära mer hos alla elever. Trots den påverkan barnen kunde ha på varandras svar fick vi 

förvånansvärt olika svar från barnen på de frågor där de kunde svar fritt. 

Diskussionerna och nyfikenheten fortlöpte genom hela undersökningen, på så sätt utgick vi 

från barnens egna tankar och funderingar. Även efter enkäten var ifylld ville inte eleverna 

släppa ämnet utan diskussionen fortsatte och belyste ämnen och gav oss information som vi 

aldrig fått om vi enbart genomfört enkätundersökning. 
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3.2 Undersökningsresultat 
Vi har valt att redovisa resultaten från vår undersökning genom diagram och fortlöpande text. 

De frågor som redovisas med diagram är flervalsfrågor medan barnens fria skrivning är 

redovisade i fortgående text. Dock är alla barnens svar inte utskrivna som exempel i texten 

utan här har vi valt ut några stycken. Alla svar finns dock med i sammanställningen som 

redovisas på sidan 26ff.    

 

 

1. Vilken religion tillhör du? 

  

 
 

Våra kommentarer 

Påtagligt stort antal barn vet inte  

vilken religion de tillhör. Dessa 

barn vet tyvärr inte vad 

religion betyder. De trodde att de 

skulle svara tillexempel var de bor 

och vilken kommun de tillhör.  
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2. Tänker du någonsin på följande 
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Pojkar 
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3. Har du möjlighet att pratat med någon om ovanstående ämnen?  
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Våra kommentarer 

Vad som fångat vår uppmärksamhet här 

är att alla flickorna aldrig eller bara ibland 

har någon att prata med om dessa frågor. 
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4. Vem pratar du i så fall med? (Vissa av eleverna ringade in fler än ett svarsalternativ.) 
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Våra kommentarer 

Överlag pratar barnen med sina föräldrar vilket är positivt. 

Men det visar också att lärarnas roll som förtroendeperson 

åtminstone i de här fallen är förhållandevis svag. 
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5. Beskriv vad du tycker att en människa är. 

”En människa har ett got hjärta” (P3) 

 

P står härefter i citaten för pojke och F för flicka. Siffror står för klass. 

 

57 % av barnen har svarat att människan i grunden är ett djur. Det skiljer sig dock om dessa 

”djur” är snälla eller dumma, smarta eller osmarta. ”Det är ett ‘elakt’ djur men vissa snälla, 

och dem är bra ändå.” (F5)  

43 % av eleverna anser att människan är god och smart, medan 21 % tycker att människan är 

ond och förstör vår jord. ”En makapär som förstör jorden. (Duma!) mot naturen.” (F4) ”Lite 

konstigt att människor krigar i stellet för att prata med varandra.” (P3) ”En människa är ett 

smart djur”. (F3) 

21 % svarade att människor är både goda och onda. ”Det är ett däggdjur med armar & ben 

som har en både en smart & osmart hjärna. Osmarta är att de har uppfunnit bilar/flygplan 

smarta är att de har kommit på miljöbil/tåg. Men de fattiga har minsan inget!” (F5) 

Vi fick även svar som för oss var oväntade på ett eller annat sätt. En elev svarade ”Vet ej” 

(P5) medan en annan skrev ”en civiliserad livsform som utvecklats genom åren.” (F4) 

 

6. Vad är livet? 

43 % av eleverna har gett ett svar som är vetenskapligt betingat medan 36 % givit ett svar 

med tendens åt det religiösa. 21 % har kommit med svar som avviker från de andra.    

Svarsbilden är varierande från bl.a. tidsaspekt till livets konkreta innehåll. Många av barnen 

anser livet vara roligt och pekar då på t.ex. fotboll, skaffa barn, rikedom och julafton. 

”Livet är rikedom i Holiwood. Bada i guld, diamanter och Silver.” (P5) 

”Livet är att komma på nogot som räddar jorden & miljön.” (F4) 

”Jorden är livet för mig” (F3) 

”Att spela fotboll. och att man kan andas luft, dricka vatten och att äta. Annars födas, leva, dö. 

De är livet.” (F5) 

”Livet är en lång koridor som går från födslen till döden. Ibland är livet dumt och ibland bra.” 

(F4) 

”Livet är att leva, dö, må bra, ha en familj… Att jag har det bra. Och inte bo i ett land där det 

är krig. (F5) 

”Menings fullt för att jag har en Mamma och en pappa som älskar mig.” (P5) 
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7. Vad är du mest rädd för? 

Det som dominerar bland barnens rädslor är mörker och äckliga djur. Dessa två kategorier har 

vardera 29 % av svaren. En elev har svarat att han är rädd för att vara ensam, en annan krig 

och mobbing medan en tredje är rädd för att bli skrämd. 29 % är rädda för att jorden skall 

explodera eller förstöras och att alla människor dör.  

21 % av barnen är rädda för något som bara finns i deras fantasi.     

”Kanibaler, atom bomber på mitt hus, dinosrie kommer igen.” (P4) 

”drömmar” (P3) 

”Rädd för tomten” (P5) 

”Mördare i mörker, att gå själv ute när det är mörkt! Skuggur i mörker, alltså är jag rädd för 

mörker.” (F5)”Jag är mest rädd för spindlar och ormar och lejon och tigrar.” (F3) 

 

8. När du längtar, vad längtar du då efter? 

36 % har svarat att de längtar efter en konkret händelse som t.ex. födelsedag, julafton, kalas 

eller sommarlov. 80 % av dessa 36 % har svarat julafton.  

”Julafton, sommarn, födelsedag, Semester.” (F4) 

”Man kan längta efter en dag som man kanske tycker att den kommer bli spännande.” (F3) 

14 % längtar efter ett specifikt fritidsintresse. ”att köra Arstin, mini coper s på Anderstorp 

Gp.” (P4) 

Familjen utgör 29 % av det barnen längtar till medan 14 % procent vill rädda vår miljö. 

”Pappa när han är borta. Pepparkakor.” (F4) 

”Att miljön ska bli bra! Så jag kan åka til te.x  USA, tailand & andra länder utan att ha dåligt 

tålamod.” (F5) 

En elev har svarat ”jag längtar efter Superkrafter.”(P5) 

 

9. Berätta hur du tror att jorden skapades. 

57 % av eleverna tror att jorden skapades genom Big Bang, medan 29 % svarat vet ej. 14 % 

har angivit religiöst betingade svar.  

” Bigbang skapa Jorden. Gud skapa Marken.” (P3) 

”BIG I BANG! splash! Eller så fick gud jord under naglarna, gjorde en boll av de så den 

växte.” (F5) 
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10. Varför tror du att det finns olika religioner? Om du kan ge exempel. 

43 % visste inte varför det finns olika religioner och svarade därmed vet ej. Resterade elever i 

undersökningen gav väldigt varierande svar, vi väljer därför att redovisa alla dessa. 

”för vi finns.” (P3) 

”Muslimer tror t.ex på Mohammed. Kristna på gud. Man har olika troer helt enkelt.” (F5) 

”för att det Ska finas olika Värdar.” (P3) 

”För att man inte har samma smak.” (F3) 

”De Tror att Det Finns OLika guDaR” (F3) 

”för att gudarna skapade oss.” (P3) 

 

29 % av barnen kunde ge exempel på andra religioner, dock var det enbart islam som togs 

upp.  

 

11. Beskriv hur du tror att Gud ser ut. Rita och skriv. 

En del av de svar vi fick fram fann vi speciellt intressanta då vi kan koppla dessa till relevant 

litteratur. ”Jag tror att gud är Jätte stor och stora öron. på örona sitter örenge.” (P3) 

”jag tror gud är gamal.” (P4) 

57 % av barnen har en klassisk Gudsbild, dvs. gammal, skägg, klänning/kappa och sitter på 

ett moln. 93 % av eleverna tror att Gud är en man. 21 % har en Gudsbild som baseras på 

dagens fantasy figurer medan resterande barn har givit ett avvikande svar. 

”Gud var kristen, han hade skägg långt hår och glasögon.” (F5 

För elevernas teckningar med tillhörande bilder se bilaga 3. 
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3.2.1 Skillnader mellan skolorna 
 

Skillnader som kunde upptäckas var religionstillhörighet, tillgången till vuxna att förtroligt 

samtala med i skolan, kunskapen om hur jorden skapades och olika religioner. 

 

Skola nr1: utmärkte sig genom att fler av eleverna vänder sig till läraren med tankar om 

livsfrågor. På denna skola känner inte så många av eleverna till sin religionstillhörighet. 

Kunskapen om olika religioner är dock större då de kan ge exempel och diskutera kring några 

av våra stora religioner. En annan skillnad är att barnen på denna skola kan koppla religion till 

historien och att olika religioner har annorlunda högtider och livsstilar. Hälften av eleverna på 

denna skola har ingen uppfattning om hur jorden skapades.  

 

Skola nr 2: utmärkte sig genom att många elever känner till sin religionstillhörighet. Många 

elever har en klar uppfattning huruvida de tror att jorden skapades. Barnen på denna skola har 

ofta någon att prata med men ett mindre förtroende för lärarna och vänder sig därmed till 

kompisar och föräldrar. Här hade eleverna ingen kunskap alls om andra religioner men dock 

var intresset för att ta reda på mer stort.  

 

Trots ovanstående skillnader ser vi i våra resultat att de flesta eleverna funderar lika rörande 

religion och livsfrågor trots att skolorna är placerade i olika områden, och sammansättningen 

av klasserna skiljer sig. Gemensamt för skolorna är tillexempel att eleverna ofta tänker på 

familjen och naturen då detta står dem nära och därför är mer engagerande.  

 

3.2.2 Skillnaden mellan pojkar och flickor 
 

Skillnader som kunde upptäckas var religionstillhörighet, funderingar kring livsfrågor och 

möjlighet till att förtroligt prata med någon om sina tankar.  

 

Flickor har en större kunskap om vilken religion de tillhör än pojkarna. Dessutom tänker 

flickorna i allmänhet mer på sjukdomar och krig. Pojkarna i sin tur funderar mer kring 

ondska, våld och mobbning samt olika religioner. Tyvärr framstår de av våra resultat att 

flickorna inte har lika stor möjlighet att prata med någon om sina funderingar och tankar till 
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skillnad från pojkarna. En annan skillnad vi upptäckt är att flickorna i de flesta fall svarat mer 

utförligt än pojkarna på frågorna där de fick skriva fritt. 
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4. Diskussion 
 
Efter att ha redovisat både litteratur och empiri har vi valt att lägga upp vår diskussion kring 

ämnet på följande sätt. Vi vill börja med att diskutera barnens syn på livsfrågor, Gud och 

religion för att sedan gå vidare med att titta på religionskunskapens upplägg i undervisningen, 

samt hur mycket tid som ägnas åt detta ämne och barns funderingar kring livsfrågor. 

Som en avslutning vill vi diskutera hur vi som pedagoger kan arbeta vidare med ovanstående 

ämne och möta barnen i deras tankar. 

 

För att visa vår koppling mellan teori och empiri går vi igenom enkätens frågor i numrerad 

ordning. Fråga nummer ett syftar till religionstillhörighet och barns kunskap om vilken 

religion de tillhör. Vi ser genom vår undersökning att ett stort antal barn inte har den 

kunskapen, men de är dock intresserade av att veta och lära sig mer. Vi ställer oss frågan, 

varför ser det ut så här? Varför vet inte barn i åldern 8-11 år vilken religion de tillhör, eller om 

de överhuvudtaget har en tro? Vi tror att en anledning till detta är att ämnet tar för liten del av 

undervisningen. Det är ett låg prioriterat ämne, både i skolan och i hemmet. I dagens samhälle 

ser vi en stor kontrast mellan de som inte kan så mycket om sin religion, men ändå säger sig 

tillhöra en, och de som är strakt troende. Det kan ses som svart eller vitt där alla grå toner 

suddats ut. Är det den kunskapen, att våra olika trosuppfattningar, kulturer och levnadssätt 

inte är något viktigt, vi vill ge våra barn i ett mångkulturellt samhälle? Om du inte kan något 

om din egen religion, hur ska du då kunna lära dig något om andras religioner och 

levnadssätt?  

 
När erkännandet av alla kulturers lika värde relateras till skolans undervisning blir det en 
pedagogisk fråga: hur utvecklar vi förmågan att möta det främmande och okända? Eller 
handlar det snarare om hur vi besvarar denna förmåga hos barnen? Är inte barn mer 
öppna för det främmande, mer nyfiken och fördomsfria än vuxna? Är det inte från oss 
vuxna de får sina fördomar? (Dahlin, 1998, s 61) 

 

Nästa fråga knyter an till hur barn tänker kring livsfrågor och de ämnen som berör dem. Då vi 

tagit del av barnens tankar och svar ser vi tydligt i vårt resultat att de ämnen som ligger 

närmast deras vardag berör dem mest. Precis som Hartman (1987) skriver så tror vi att 

familjen utgör den bas varifrån barnen utforskar världen och till vilken de ständigt återvänder. 

Som vi tidigare belyst, i våra undersökningsresultat, är skillnaden mellan pojkar och flickor 

inte märkbart stor, dock skiljer de sig på några punkter. Vi kan se att pojkarna funderar mer på 
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ondska, våld och mobbing. Detta är något vi kan koppla till Eriksson, Ericsson (1982) som 

skriver; 

 
“Att barn registrerar våldet märker vi i de ofta förekommande krigslekarna. Vi försöker få 
bort krigsleksakerna från marknaden, men det behövs inte stor kreativitet för att själv göra 
ett “fungerande” vapen. Något som barn i alla tider har gjort.” (Eriksson, Ericsson, 1982,  
s.90) 

 

Ute i verksamheten idag kan vi se att det i största utsträckning är pojkar som leker krigslekar 

på skolgården. Är det ifrån dessa lekar tankarna om våldet föds, eller är det här man bearbetar 

dem? Hur stor del har vårt mediala samhälle i barns tankar om våld och ondska? Då våld, 

ondska och mobbing numera tar upp en så stor del av vår vardag, både genom media och lek, 

är det inte då inte viktigt att vi bearbetar dessa tankar hos barnen?  

Vi kan även se i våra resultat att pojkarna i vår undersökning tänker mer på olika religioner än 

vad flickorna gör. Detta skiljer sig från de undersökningar som Hartman (1987) skriver om 

där han menar att det är flickorna som funderar mer över de religiösa frågorna.  

 

Fråga tre och fyra i vår enkät berör de möjligheter som barnen har till förtroliga samtal för att 

bearbeta sina tankar och få svar på sina funderingar. De riktar även in sig på vem eller vilka 

man talar med i dessa fall. Eriksson och Ericsson (1982) delar vår uppfattning om att barns 

frågor och tankar ska tas på allvar. Det händer med jämna mellanrum att barnen kommer med 

frågor till oss vuxna som vi inte har ett konkret svar på vilket kan leda till osäkerhet och att vi 

inte vågar ta upp det samtal som barnet försöker inleda. Eriksson och Ericsson (1982) menar 

vidare att barn måste få lov att prata om sina tankar för att kunna utvecklas i sitt lärande. 

Vi noterar i våra resultat att flickorna inte har någon att dela sina tankar med i lika stor 

utsträckning som pojkarna. Detta är givetvis oroväckande och vad det kan bero på är svårt för 

oss att säga. Någonstans brister det i förtroende. Av stort intresse för oss är att barnen 

emellertid inte känner det förtroende för sina lärare som är önskvärt. Ligger bristen i lärarens 

kunskaper, förmedlingen av dessa kunskaper, i lärarens attityd eller i intresset för ämnet? Är 

det inte vårt ansvar som pedagoger att ge våra elever den trygghet och det förtroende som 

krävs för att de alltid ska kunna vända sig till oss? 

 

På den femte frågan, beskriv vad en människa är, tycker det flesta barn i vår undersökning att 

människan är ett djur som i grunden är gott. Många av dem som anser människan vara ond 

menar att de förstör vår jord och natur. På frågan som följer diskuteras, vad är livet? Här 

anger barnen svar som syftar både till gott och ont. Livet är något som innehåller roliga och 
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tråkiga saker, även om det mest fokuseras på det som anses roligt, så som fotboll och rikedom 

i Hollywood.   

 

 
“Barnen kombinerar ofta det “roliga” med det “tråkiga”. Livet är inte bara kul. Det är 
livet på gott och ont.” (Hallgren, 2003, s.32) 
 
 

Vad är du mest rädd för, är fråga nummer sju. En majoritet av eleverna svarar här att de är 

mest rädda för att jorden ska förstöras på ett eller annat sätt som genom explosion eller 

atombomb. Anledningen till detta tror vi beror på allt som händer i världen just nu i form av 

krig, terrorism och andra oroligheter. Detta är något som vi matas med varje dag och som 

självklart påverkar våra barn.  

 
“Genom TV och tidningar överöses vi dagligen med rapporter från krigsskådeplatser ute i 
världen. Mycket av detta kan ha skrämmande inverkan på barnen, t ex människor och djur 
som skadats och lemlästats vid bombangrepp.” (Eriksson, Ericsson, 1982, s.89) 

 

På följande fråga diskuteras vad barnen längtar efter. Som vi tidigare skrivit längtar många 

barn efter en konkret händelse såsom sommarlov, födelsedag eller julafton. Av dessa barn har 

en stor del svarat julafton, dock tror vi att detta hade sett annorlunda ut om vi hade gjort 

undersökningarna under en annan tid på året. Då julen ligger närmast i tid är det självklart att 

många barn tänker på julafton, men hade vi gjort undersökningen i tillexempel maj månad tror 

vi att fler barn hade svarat sommarlov eller semester då detta skulle ha legat dem närmast 

tillhands.   

 

De tre sista frågorna behandlar jordens skapelse, olika religioner och barnens gudsbild. De 

flesta barn har svarat att de tror jordens skapades genom Big Bang, resterande har skrivit vet 

inte. Även på frågan om olika religioner har många elever givit ett blankt svar, detta tror vi 

beror på att religionskunskapen i skolan upptar en alldeles för liten del av 

undervisningstimmarna. Barnen har på så sätt ingen kunskap om andra religioner eller sin 

egen. Detta medför en dålig förståelse för andra kulturer. I dagens mångkulturella samhälle är 

kännedom om andra religioner och kulturer en viktig kunskap, för att vi ska kunna motverka 

de fördomar och motsättningar som är en del av vår vardag. Om vi ska titta vidare på barnens 

uppfattning av Gud ser vi att det råder ingen brist på elevernas kreativitet. Om vi sätter detta i 

relation till religionsundervisningen menar vi att den brist på angivna ämne, som ni sett ute i 
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verksamheten, inte påverkar barns gudsbild. Denna bild kommer från barnens fantasi och inte 

från den kunskap religionsundervisningen ger.  

 
”Det förtjänar kanske att påpekas att också de som inte tror på Gud ofta har en bild av den 
gud de inte tror på." (Hartman, 1986, s.209) 
 

 Som vi ser i vårt resultat har den största delen av barnen en klassisk gudsbild. Något som vi 

anser värt att poängtera är att alla dessa barn anser att gud är en man. Vi ställer oss frågan, 

varför? Kan det bero på att jungfru Maria är Jesus mor och att man då antar att Gud är Jesu far 

för Jesus är ju Guds son. Men vem säger att Gud inte är en kvinna och att Jesus har två 

mödrar?  

 

I varje barn utformar sig en privat bild av Gud för att skapa balans i barnets inre värld mellan 

de behov och önskningar som finns i barnets unika utveckling. Varje sådan gudsbild är en 

spegling av barnets personlighet. Detta menar Bergstrand (1988). 

Något annat som är intressant att belysa är att många av eleverna tror att gud är mycket stor 

samt att han har stora öron. Som Petri (1988) skriver så kan ju barns tankegång vara att då de 

insett att de själva växer en bit för varje år borde Gud vara väldigt stor eftersom han funnits så 

länge. Petri (1988) menar vidare att barn avbildar Gud med stora öron, detta för att Gud 

lyssnar till alla barns funderingar och önskningar.  

 

Vi skulle vilja se att religionsundervisningen tog en större del av vår mångkulturella skola. Vi 

vill poängtera att allt som pågår i världen både gott och ont, påverkar våra barn samt deras 

funderingar kring livsfrågor. Det är därför viktigt att vi pedagoger finns tillhands för att i 

samspel med barnen diskutera och reflektera kring dessa frågor. Det är av hög prioritet att 

eleverna förstår sambandet mellan religion och livsfrågor. Religion är i allra högsta grad 

baserat på livsfrågor. 

 

Som avslutning på denna diskussion vill vi komma med ett förslag på hur man kan arbeta med 

livsfrågor i skolan och hur vi som pedagoger kan möta barns funderingar kring livsfrågor. 

Dahlin (1998) menar genom att ta del av sagor och myter muntligt eller genom dramatisering, 

kan barnen omedvetet bearbeta sina livsfrågor. Bearbetningen kan göras mer intensiv genom 

att man tillexempel låter eleverna rita en bild av den händelse som gjorde starkast intryck på 

dem. Denna omedvetna bearbetning kan naturligtvis kombineras med ett mer medvetet sätt. 

Man kan exempelvis tala med barnen om deras teckningar och på så vis närma sig verbala 
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formuleringar av de livsfrågor som eventuellt ligger till grund för bilderna. Man kan även låta 

eleverna själva ingå i dramatisering av saga eller myt.  

 

 

Vi kommer nu att titta vidare på den uppfattning vi fått om hur religionsundervisningen 

bedrivs ute i de skolor vi gjort våra undersökningar på.  

 
"Mål att uppnå i grundskolan. 
• Ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia, 
• Ha utvecklat förståelse för andra kulturer." (Lpo 94 s.10) 

 

Efter varit ute i skolorna och bevittnat undervisningen ”i dess helhet” och talat med 

lärarna och eleverna, är vi av den uppfattningen att religionskunskapen tar en alltför 

liten del av undervisningen. Vi har sett elevernas vilja att lära sig mer om religion 

och livsfrågor, flera av barnen har påpekat att detta är något de aldrig talat om i 

skolan. Lärarna själva har möjligheten att inom ramarna för SO ämnet bestämma hur 

många timmar som ska ägnas åt religion, detta medför att ämnet i många fall blir 

lågprioriterat. Många pedagoger känner både osäkerhet och ointresse för ämnet och 

skjuter det därför på framtiden.  

 
"Barn behöver funderingsmaterial för att växa. Likaväl som vi vuxna lär oss genom att 
lyssna och samtala, mötas, ge och ta, likaväl behöver barnen dialogen med oss och med 
varandra. De behöver pröva sina funderingar, säga ut sin hemliga rädsla, hämta in nya 
upplysningar och belysningar och införliva dem med sin gamla erfarenhet. Det är så de 
växer."  (Petri, 1988 s.5) 
 

De lärare vi talat med är alla införstådda med att religion och livsfrågor är ett och samma 

ämne samt vikten av att tala om dessa frågor i klassrummet. Dock infinner sig en osäkerhet 

hos många lärare då man är rädd för att ett känsligt ämne såsom ”döden” ska tas upp och att 

man ska få en fråga som man inte kan svara på. Precis som Dahlin (1998) menar tror vi att det 

är med vår klokhet, eller brist på klokhet som vi svarar på livsfrågorna. Att sådana frågor inte 

har vetenskapliga svar betyder således inte att de är obesvarbara.  

Vad som är viktigt att påpeka är alltså att livsfrågor inte har ett bestämt svar utan att de 

bygger på var persons erfarenhet.  

 
"Vad har jag rätt att svara när barn frågar om Gud, om världens orättvisor, eller annat 
som människor har delade meningar om? Mitt svar måste ju innebära en påverkan. Har 
jag rätt att påverka barn med mina åsikter och värderingar, alldeles oavsett om mitt svar 
stämmer med andras eller ej?" (Petri, 1988 s.9) 
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Författaren menar vidare att för en del är detta inte ett stort problem. De har funderat över 

frågan och tagit ställning. Det är bättre för barnet att vi i vuxenvärlden ger ett rakt och tydligt 

svar istället för ett diffust och oäkta i ett försök att inte påverka dem. De kommer i vilket fall 

som helst att bli påverkade trots de neutrala svar vi försöker ge.  
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5. Sammanfattning 
 
Vårt syfte med detta arbete är att undersöka och ta reda på hur barn tänker och funderar kring 

livsfrågor och då främst livsfrågor i samband med religion. Genom detta vill vi ta reda på hur 

vi som pedagoger på bästa sätt kan möta dessa funderingar, för att skapa en givande och trygg 

undervisning kring ämnet. 

Vi har tagit reda på hur religionsundervisningen utvecklats genom åren, genom att titta på 

våra gamla läroplaner. Vi har även tagit reda på vad våra styrdokument säger om 

religionsundervisningen idag. Det har här blivit intressant för oss att definiera ordet livsfrågor 

med hjälp av teorin. Svaren vi fått är att livsfrågor kan handla om religion, människovärde, 

födelse, död, politik och människor och natur i samspel. 

 

Vidare har vi valt att titta på barns tankar om livsfrågor och Gud, för att få en inblick i hur 

barn tänker och vilka frågor som tar störst plats i deras funderingar. Här har vi utifrån 

Hartman (1986) fått reda på att funderingar kring förhållanden och händelser inom den egna 

familjen är vanliga hos barn, familjen utgör den bas varifrån barnen utforskar världen. Även 

kamrater och skolan intar en stor plats i barns funderingar. Vi har också fått reda på genom 

Hartmans (1986) undersökningar att flickor visar ett större intresse än pojkar för frågor om 

sociala relationer och förhållanden. I denna nyss nämnda undersökning är det även tydligt att 

man hos barn runt 10-11 årsåldern kan räkna med öppenhet och ett intresse för en lång rad 

frågor om tillvarons grundläggande villkor. Nästa steg blev att titta på barns livsfrågor och 

skolan, då det är här vi mest kommer att arbeta med dessa frågor. Här kan vi se, genom t ex 

Dahlin (1998) och Petri (1982), att vi som vuxna alltid ska ta barnens tankar på allvar och 

diskutera dessa när de kommer upp. Det är viktigt att vi i vuxenvärlden och som pedagoger 

ger barnen det fakta som är relevant för dem att fundera på och reflektera vidare över. Men vi 

bör akta oss för att ställa oss frågande till de frågor barn ställer, risken finns att de slutar fråga, 

och det är genom frågorna som barn utvecklar sin omvärldsbild och livsåskådning. 

 

Genom undersökningen vill vi få fram hur barn tänker kring livsfrågor, religion och Gud och 

valde därför att göra en fallstudie som berörde ämnet och som kan kopplas samman med 

teoridelen. Vi genomförde undersökningen med 14 barn i åldern 8-11 år på två olika skolor i 

Skåne. Barnen fick genom diskussion, bild och enkäter uttrycka sin syn på och sina åsikter 

om livsfrågor, religion och Gud. Utifrån undersökningsresultaten har vi dragit slutsatsen att de 

vardagsnära livsfrågorna så som familjen och kompisar berör barnen mest. Även ensamhet är 

 37



ett ämnen som eleverna tänker på i stor utsträckning, något som överraskade oss. Vi har även 

funnit skillnader mellan pojkar och flickor som t ex att flickor i mindre utsträckning har någon 

att förtroligt prata med om sina tankar om livsfrågor och religion. Pojkar tänker mer på 

ondska, våld och mobbing än flickorna gör. Det som skiljer de båda skolorna åt är att de på 

skola nr 1 har mer kunskaper om olika religioner i vår värld, medan barnen på skola nr 2 i 

större utsträckning har mer kunskap om sin religionstillhörighet. När vi tittar på barnens 

gudsbild har majoriteten av barnen en klassisk gudsbild, vilket betyder att de tror att Gud är 

en gammal och snäll man, han har skägg och en lång kappa eller klänning på sig i vitt eller 

guld. Vissa tror även att han sitter på ett moln. 

 

Efter varit ute i verksamheten och bevittnat undervisningen i dess helhet och talat med lärarna 

och eleverna, är vi av den uppfattningen att religionskunskapen tar en alltför liten del av 

undervisningen. Vi skulle vilja se att religionsundervisningen tog en större del av vår 

mångkulturella skola. Vi vill poängtera att allt som pågår i världen både gott och ont, påverkar 

våra barn samt deras funderingar kring livsfrågor. Dahlin (1998) menar genom att ta del av 

sagor och myter muntligt eller genom dramatisering, kan barnen omedvetet bearbeta sina 

livsfrågor. Genom detta arbetssätt kan vi som pedagoger möta barnen i deras tankar om 

livsfrågor. Hur vi bemöter barn i deras tankar och funderingar kring livsfrågor är något som 

alltid behöver reflektion, engagemang, stimulans och vidareutveckling då detta är viktigt för 

att ge barnen en sund framtida livsåskådning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38



6. Litteraturförteckning 
 

Almén E, Furenhed R, Hartman S. (1994): Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i 

skolan, skapande, vetande nr.26: universitetet i Linköping. 

 

Bergstrand G. (1998): Tro och misstro, Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Dahlin B. (1998): Om undran inför livet- barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle, 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Eriksson A, Ericsson B. (1982): Barns funderingar över livet, Nacka: Esselte Herzogs. 

 

Hallgren R. (2003): På jakt efter livets essens- om spekulerande grundskolebarn, Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hartman S. (1986): Barns tankar om livet, Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Kursplaner:http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&sko

lform=11&id=3882&extraId=2087 

 

Petri B. (1988): Fundera tillsammans, Stockholm: Verbum AB. 

 

Skolverket. (2006): Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo94, Ödeshög: AB Danagårds grafiska.  

 

Skolöverstyrelsen. (1969): Läroplan för grundskolan, Stockholm: Utbildningsförlaget. 

 

Skolöverstyrelsen. (1980): Läroplan för grundskolan, Stockholm: Utbildningsförlaget. 

 

 

 

 

 

 

 39



Bilaga 1 
Föräldrar/målsmän till elever i klass 3B 
 

Mitt namn är Anne Johansson, jag är lärarstudent och går just nu min sista termin på 

lärarutbildningen i Kristianstad. Jag kommer under de närmsta 10 veckorna att 

tillsammans med en klasskamrat skriva ett examensarbete om barns tankar på 

livsfrågor och religion och hur vi som pedagoger möter barnen i dessa funderingar. 

 

Vi kommer till detta arbete att genomföra en undersökning med 4 barn. 

Undersökningen innehåller en intervju som vi kommer att spela in med hjälp av en 

diktafon, vi kommer även att be barnen att rita utifrån frågor vi ställer.   

Allt inspelat material kommer att förstöras direkt efter arbetet slutförts. Fragment av 

intervjuerna kommer att användas i arbetet, även vissa bilder kommer att publiceras i 

arbetet. Under all tid kommer eleverna att vara anonyma och varken skolans eller 

stadens namn kommer att nämnas. 

 

Då jag just genomfört min slutpraktik på 5 veckor i klass 3B och känner både barn 

och personal på skolan skulle jag vilja utföra denna undersökning med några barn 

från klassen. Jag ber därför förälder/målsman fylla i nedan hur de ställer sig till att 

deras barn medverkar i undersökningen.  

 

Mvh Anne Johansson & Mia Nilsson 

 

□ Ja, mitt barn får medverka i undersökningen. 

□Nej, mitt barn får inte medverka i undersökningen. 
 
 
 
 
 
Elevens namn:____________________________________________ 
 
 
Målsmans  
underskrift:_______________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

Enkätundersökning 
 

Ålder/Åk:_________ 
 
Pojke:______ Flicka:______ 
 
 
 
1. Vilken religion tillhör du? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Tänker du någonsin på följande?  Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig 
 

* Hur allt på jorden skapades     □    □     □ 

* Varför blir man ovänner      □    □     □ 

* Ensamhet          □    □          □ 
* Sjukdomar och krig         □    □     □ 
* Familjen          □         □         □ 
* Ondska, våld och mobbing        □    □     □ 
* n
  djur och natur 

 Att visa hänsy  och respekt för människor       □    □         □         

* Olika religioner          □    □     □ 
 
 
3. Har du möjlighet att prata med någon om ovanstående ämnen?  
   (Ringa in ditt svar.) 
 
Ja, ofta 
 
Ja, ibland 
 
Nej, aldrig  
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4. Vem pratar du i så fall med? 
    (Ringa in ditt svar.) 
 
Lärare 
 
Föräldrar 
 
Kompis 
 
Någon annan:________________________________________________________________ 
 
 
5. Beskriv vad du tycker att en människa är. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Vad är livet? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Vad är du mest rädd för? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. När du längtar, vad längtar du då efter? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Berätta hur du tror att allt på jorden skapats. 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
10. Varför tror du att det finns olika religioner. Om du kan, ge exempel. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
11. Beskriv hur du tror att Gud ser ut. Rita och skriv. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
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