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Abstract                                                                                                                      

Uppsatsen Barn och ungdomars gudsbild är en c-uppsats, med didaktisk inriktning inom 

ämnet religionskunskap. Den handlar om barns och ungdomars gudsuppfattning.  Åldern på 

barnen och ungdomarna i min undersökning är 6, 7 och 18 år gamla. Efter att ha läst olika 

teorier om barn och ungdomars gudsbild, har jag gjort intervjuer med barn i förskoleklass 

samt i första klass.  När det gäller ungdomarnas gudsbild ställde jag 10 frågor i ett 

frågeformulär, till 18-åriga gymnasister i årskurs 3, angående deras gudsbild. Efter inledning, 

syfte, material, metod, tidigare forskning samt teoridel, redovisar jag resultatet av intervjuerna 

och ungdomsfrågorna. Därefter följer en analys av dem, tillsammans med de teorier jag har 

läst om och behandlat i min uppsats. Till sist följer en friare och mer allmän diskussion om 

resultatet och ämnet barns och ungdomars gudsbild. Den avgörande skillnaden mellan barn 

och ungdomars gudsuppfattning ligger i skillnaden mellan det konkreta och abstrakta. För ett 

barn är Gud något mer konkret och påtagligt vardagligt än för en 18-åring. En 18-åring ser på 

den här frågan med kritiska ögon, samt på ett mer abstrakt sätt än vad barnen gör. Gud är mer 

en naturlig del i ett barns vardag, i och med den antropomorfa gudssynen, än hos en 18-åring. 

En 18-åring har även kommit längre i sina funderingar om livsfrågor än vad barnen har gjort 

och har därigenom bildat sig egna uppfattningar utanför den närmaste omgivningen, vilket har 

utvidgat deras gudsuppfattning. Gemensamt för både barn och ungdomar i de här 

ålderskategorierna är att de förkunskaper i till exempel hemmiljön de har med sig, spelar roll 

när det gäller vilken gudsuppfattning de har. Den syn ungdomar har på Gud är monistisk, inte 

dualistisk. Många tonåringar och unga vuxna vill nu för tiden heller inte acceptera bilden av 

Gud som en förstorad fadersgestalt. De vill istället få lov att bilda sig sin egen uppfattning om 

vad eller vem Gud är. Endast för att man inte tror på Gud som en gubbe i himlen, behöver 

man inte vara ateist, som Olle Carlsson skriver i boken Kristendom för ateister, 2007, s 29. 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

Förord       1 

1. Inledning      2 

1.1 Syfte     3 

                      1.2 Frågeställningar    3 

1.3 Metod     3 

2. Bakgrund samt tidigare forskning    10 

2.1  Edgar Alme’n    11 

2.2  Olle Carlsson    11 

2.3  Elisabet Doverborg    11 

2.4  Stefan Einhorn    11 

2.5  Ann Frise’n    11 

2.6 Ragnar Furenhed    12 

2.7 Roland Hallgren    12 

2.8 Sven G Hartman    12 

2.9  Philip Hwang    12 

2.10  Jean Piaget    13 

2.11  Hjalmar Sundén      13 

2.12  Maare Tamm    13 

3. Teori/Begrepp      14 

 

 

 



4. Resultat      15 

3.1 Intervjuer med barn i 6-7-årsåldern.    15 

4.1.1 Fråga 1: Vem är Gud?   15 

4.1.2  Fråga 2: Är Gud snäll eller dum?   15 

4.1.3  Fråga 3: Kan Gud straffa dig om du gjort någonting dumt? 16 

4.1.4  Fråga 4: Var tror du Gud bor?   16 

4.1.5  Fråga 5: Talas det om Gud hemma hos dig?  16 

4.2 Frågeformulär med 18-åriga gymnasieelever.   18 

4.2.1 Fråga 1: Vem eller vad är Gud för dig?  18 

4.2.2  Fråga 2: Har du en positiv eller negativ bild av Gud? 18 

4.2.3  Fråga3: Hur ser du på Gud, som belönare eller bestraffare? 18 

4.2.4  Fråga 4: Spelar Gud någon roll i ditt liv?  18 

4.2.5  Fråga 5: Har du någon gång bett till Gud?  18 

4.2.6  Fråga 6: Om du svarar ja, under vilka omständigheter? 18 

4.2.7  Fråga 7: Är du konfirmerad?   18 

4.2.8  Fråga 8: Om du svarar ja, på vilket sätt har det påverkat dig? 18 

4.2.9  Fråga 9: Är dina vårdnadshavare troende?  19 

4.2.10  Fråga 10: Vilka värden är viktigast i ditt liv?  19

  

5. Analys       20 

5.1 Analys av barnintervjuer    20 

5.1.1  Fråga 1: Vem är Gud?   20 

5.1.2  Fråga 2: Är Gud dum eller snäll?   22 



5.1.3 Fråga 3. Kan Gud straffa dig om du är olydig?  23 

5.1.4 Fråga 4: Var tror du Gud bor?   24 

5.1.5 Fråga 5: Talas det om Gud hemma hos dig?  25 

5.2 Analys av 18-åringarnas svar samt jämförelser med barnintervjuerna. 26 

5.2.1  Fråga 1: Vem eller vad är Gud för dig?  26 

5.2.2  Fråga 2. Har du en positiv eller negativ bild av Gud? 27 

5.2.3  Fråga 3. Hur ser du på Gud som belönare/ bestraffare? 28 

5.2.4  Fråga 4: Spelar Gud någon roll i ditt liv?  29 

5.2.5  Fråga 5: Har du någon gång bett till Gud?  31 

5.2.6  Fråga 6: Om du svarade ja, under vilka omständigheter? 32 

5.2.7  Fråga 7: Är du konfirmerad?   33 

5.2.8  Fråga 8: Om du svarar ja, på vilket sätt har det påverkat  

 din syn på Gud?   35 

5.2.9  Fråga 9: Är dina vårdnadshavare troende?  36 

5.2.10  Fråga 10: Vilka värden är viktigast i ditt liv?  37

  

6.      Diskussion      39 

Käll- och litteraturförteckning     42 

Bilaga 1 Bilaga 2 

 

 

 

 



Förord  

 

Anledningen till att jag har valt att skriva om barns och ungdomars gudsuppfattning, är att jag 

under min uppväxt, framför allt kring 6-och- 7- årsåldern, men även senare i livet, trodde att 

Gud kunde straffa mig om jag gjorde något dumt. Orsaken till varför jag hade dessa 

funderingar får jag nog aldrig svar på, men kanske det kan ha att göra med att min far var 

ganska sträng. Det faktum att han dessutom under delar av min uppväxt var präst, kan kanske 

också påverka när det gäller mina funderingar kring ämnet. Jag vill dock understryka att mina 

föräldrar på intet sätt försökte få mig att tänka i de här banorna. Det var jag själv som kom på 

de här funderingarna. Kan det vara så att andra barn också har liknande funderingar? Det 

borde inte bara vara jag som tänkte så här när jag var liten. I den här uppsatsen gör jag ett 

försök att jämföra intervjuer med barn i 6-och-7-årsåldern med ett frågeformulär med 18-åriga 

gymnasister, angående deras gudsbild. Min hypotes grundar sig nämligen på att synen på Gud 

ser relativt annorlunda ut hos barn i 6-och -7-årsåldern än hos 18-åriga ungdomar. Delar av 

den här uppsatsen är gjord i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet.  Exempel på sådana 

delar är intervjuerna med barn i 6-och -7-årsåldern, vilka är genomförda 1998. Jag vill även 

lägga till, att det under tidens gång har skett handledarbyten, samt att uppsatsen har legat i 

träda i flera år, innan den nu har mognat så pass att den kan göras färdig. Jag vill rikta ett stort 

tack till min nuvarande handledare Lennart Johnsson, som efter så lång tid trots det har tagit 

sig tid att handleda mig i mitt slutförande av denna uppsats. 
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1. Inledning  

Har tankar och funderingar om Gud någon betydelse för barn och ungdomar i våra dagar? 

Den värld vi lever i är full av stress och press, så väl för barn, unga som för gamla. Den så 

viktiga tiden för eftertanke och kontemplation, blir ofta eftersatt. Skiljer sig barn och 

ungdomars gudsuppfattning åt?  I en 18-årings liv finns det mycket annat som upptar deras 

tid, till exempel kompisar, idrottsaktiviteter m.m. Kan det vara så att synen på straff och den 

allmänna gudsuppfattningen har ändrats? Ser bilden om Gud helt annorlunda ut för en 18-

åring än för en 6 eller 7-åring. 

Jag arbetar sedan 10 år tillbaka som lärare på Ryssbygymnasiet i Ljungbykommun. Där har 

jag kommit i kontakt med många ungdomar genom åren. Eftersom jag undervisar i 

religionskunskap har jag genom åren blivit mer och mer intresserad av elevers syn på Gud. I 

mitt arbete har jag upptäckt att elevers tid till stor del uppfylls av medier av olika slag, samt 

av kompisar och socialt umgänge. Deras vardag är full av intryck . Det anser jag gör att tiden 

för kontemplation och eftertanke inte tillfullo tillfredställs.  Det är enligt mig synd på grund 

av att barn och ungdomar säkerligen även i våra dagar hade mått bra av att få tid till det. Är 

det vidare så att barn och ungdomars religiösa respektive icke-religiösa uppfostran påverkar 

vilken syn på Gud de har? Påverkar det deras gudsbild om de har hört talas om Gud, eller om 

de har konfirmerats? Lever bilden om den antropomorfa, mänskliga Guden kvar, eller har den 

ändrats, när barnen har blivit tonåringar? En annan teori är den antropomorfa gudsbilden, 

vilket betyder att Gud blir förmänskligad, det vill säga, antar en människogestalt för barnet. 

Dessa tankar har bland andra Hjalmar Sundén fört fram i sin bok Barn och religion 

1974.1Hjalmar Sundén beskriver i ovanstående bok bland annat hur viktig hemmiljön är för 

hur barnets gudsbild kommer att gestalta sig. Han går även igenom positiva och negativa 

effekter av den antropomorfa gudsbilden.  Han påstår att det är de vuxna själva som ger barnet 

en ”mänsklig” bild av Gud. Hade man istället talat om Gud som en ande, hade säkert enligt 

honom, barnet inte fått en ”mänsklig” bild av Gud.  
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1.1 Syfte    

Syftet med uppsatsen är att jämföra likheter samt skillnader mellan barn i 6- och-7-årsålderns 

syn på Gud i jämförelse med varandra, samt med ungdomar i 18-årsålderns syn på densamme. 

Syftet är vidare att se om det finns likheter och skillnader mellan dessa grupper. Hur 

betydelsefull är Gud för barn och ungdomar idag? 

 

1.2 Frågeställningar  

Har barn och ungdomar några svar på vem eller vad Gud är? Har de funderat över de här 

frågorna? Har de hört talas om Gud i något eller några sammanhang? 

Mina frågeställningar är:  

Finns det någon skillnad mellan 6-åringar och 7-åringars gudsbild, samt mellan deras och 

ungdomar i 18-årsålderns gudsbild? 

Spelar förförståelsen om Gud, samt de närståendes uppfattning, någon roll när det gäller 

vilken syn på Gud barn och ungdomar har? 

Hur ser barn och ungdomar på Gud som belönare respektive bestraffare? 

I vilka situationer i livet förekommer funderingar på Gud hos barn och ungdomar, om de alls 

gör det? 

 

1.3 Metod 

Jag har i mitt uppsatsarbete valt att som metod använda mig av intervjuer, när det gäller 6 och 

7-åringarna, samt ett frågeformulär med frågor ställda till ungdomar i 18-årsåldern. I några 

enstaka fall är eleverna 19 eller 20 år gamla. Jag väljer dock att kalla ungdomarna för 18-

åringarna för enkelhetens skull. Samtliga går i årskurs 3 på Gymnasiet. Jag har valt att kalla 

ungdomarna för män och kvinnor i frågeformuläret, vilket låter bättre än tjej och kille. De är 

trots allt i mitt tycke unga män och kvinnor.  
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Min förhoppning med dessa metoder är att för att få svar på de funderingar kring barn och 

ungdomars gudsuppfattning som jag alltid har varit intresserad av. Orsaken till att jag har valt 

att använda mig av ett frågeformulär för 18-åringarna istället för intervjuer, är att min tanke 

med att jämföra 6- och -7-åringar med 18-åringar enligt min åsikt kan belysas lika bra genom 

djupgående frågor i skrift, som genom intervjufrågor. När det gäller barnen i 6- och-7-

årsåldern ansåg jag det bättre och mer meningsfullt att intervjua eftersom skrivkunnandet i 

den åldern i regel inte är utvecklat. Jag vägde även in faktorer som att frågorna kunde vara för 

svåra att ställa i skriftform, när jag valde metoder för uppsatsen. När det gäller 6-och -7-

åringarna valde jag att göra en jämförelse även mellan de grupperna. Anledningen till det var 

att jag, efter att ha läst olika forskares som exempelvis Tamm och Piagets teorier med flera, 

blev nyfiken på skillnaden mellan förskolebarn och skolbarns gudsbild. Kan det vara så att 

skolan har någon direkt påverkan på barnens gudsbild? Anledningen till att jag valde att 

intervjua barn i 6- och-7-årsåldern, samt att göra en skriftlig utfrågning av 18-åriga 

gymnasister var på grund av min hypotes att det händer en hel del i barnens utveckling under 

dessa år.  

I uppsatsen gör jag dels en jämförelse mellan 6- och7-åringars gudsbild, samt en jämförelse 

mellan deras och 18-åringarnas gudsbild. Orsaken till att jag valde att jämföra de här 

åldersgrupperna är att jag sedan 10 år tillbaka arbetar på Ryssbygymnasiet som 

gymnasielärare. Där har jag kommit i kontakt med gymnasieungdomars funderingar och 

tankar och har därmed blivit intresserad av jämförelsen mellan deras och mindre barns 

gudsbild. Jag har länge tyckt att gudsfrågor är intressanta och vill med den här uppsatsen 

undersöka hur barns och ungdomars gudsbild ser ut.                                                                 

Intervjuerna och frågeformulären är genomförda på Furutåskolan i Växjö samt på 

Ryssbygymnasiet i Ljungby Kommun. De som har intervjuats, samt blivit utfrågade är barn 

från en förskoleklass, och från en klass 1 i grundskolan, samt gymnasister i årskurs 3 på 

gymnasiet. Anledningen till att jag valde 18-åringar var av det skälet att de läser 

religionskunskap i årskurs 3 på gymnasiet. Genom religionslektionerna får eleverna möjlighet 

att fundera samt reflektera över Gudsfrågor. Uppsatsen är tänkt som ett examensarbete inom 

gymnasielärarutbildningen. Därför har jag försökt göra den här uppsatsen med en didaktisk 

inriktning. Didaktik betyder läran om lärandet och behandlar hur man lär ut olika kunskaper 

som lärare.  

4 



 
 

Eftersom jag har gjort intervjuer och frågeformulär har jag därigenom lärt mig att använda 

olika didaktiska verktyg i min uppsats.  

Uppsatsen grundar sig på utvecklingsteorier om barn och ungdomar, samt forskaruppsatser 

om barns och ungdomars gudsbild, samt intervjuer och enkäter med 6 och 7 - åringar samt 

med gymnasieelever i 18-årsåldern. Undersökningen jag har gjort är både en kvalitativ samt 

en kvantitativ sådan. Den bygger på ett frågeformulär med 5 frågor ställda till barn i 6 och 7-

årsåldern, samt 10 frågor, ställda till 18-åriga gymnasieungdomar. Jag har valt att inte 

intervjua mina egna elever, vilka jag skall betygsätta. Frågeformuläret är genomfört med 

elever som går på Ryssbygymnasiet, där jag arbetar. De har dock en annan lärare i 

religionsvetenskap.  

Fakta om barns och ungdomars psykologiska utveckling. 

6 och 7-åringars utveckling. 
 Barn i den här åldern lever i en föränderlig värld.  Det är mycket som händer, både kroppsligt 

och själsligt.6-åringen pendlar mycket i humöret. Han eller hon är ömsom glad ömsom 

ledsen. Både psyket och fysiken utvecklas mycket. 6-åringen har ett stort behov av rörelse, 

vilket ställer krav på att det tillgodoses. Vidare är 6-åringen mycket noga med att saker och 

ting går rätt till. Rättvisa är mycket viktigt. Att känna sig duktig är väldigt viktigt. Han eller 

hon har ofta väldigt nära till självkritik, vilket kan var ett sätt att få vuxnas stöd och 

uppmuntran. Språket är utvecklat och hon eller han är oftast duktig på att argumentera för sin 

sak.6-åringen är vetgirig och kunskapstörstig. Många av funderingarna vill barnet ha svar på 

här och nu. Viktigt är dock att de viktiga kunskaperna leks in. 7-åringen är lugnare till sin 

natur än 6-åringen. Philip Hwang och Björn Nilsson hävdar i boken Utvecklingspsykologi 

1995, att det startar en lugnare tid i barnets utveckling i och med det år barnet fyller 7 år. 

De snabba och plötsliga förändringar som är vanliga hos 6-åringen sker ni inte längre på 

samma sätt. Barn i den här åldern börjar även växa långsammare rent fysiskt.   

När det gäller det logiska tänkandet menar Hwang och Nilsson vidare, att barn i den här 

åldern börjar kunna tänka logiskt om det inte handlar om för mycket abstrakt tänkande. Barn i 

den här åldern gör tydliga skillnader mellan rätt och fel. Deras moral börjar således utvecklas 

mer. Barnen börjar även lära sig nya saker utan hjälp av vuxna. Hela perioden mellan 7 – och-

12 år kännetecknas av en period av lugn som infinner sig hos barnet.  
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Den ibland besvärliga och humörväxlande perioden i 6-årsåldern har övergått till en lugnare 

fas i utvecklingen.2 I den här åldern hävdar jag, växer barnets nyfikenhet och vetgirighet. 

Livsfilosofiska frågor av olika slag börjar bli viktiga för dem. De börjar även fundera över sitt 

ursprung, var de kommer ifrån, med flera funderingar. Barnens föräldrar blir under den här 

perioden i barnens liv utsatta för flertalet frågor av liknande karaktär. Många av frågorna är 

naturligtvis enligt min åsikt inte så enkla att svara på. Detta för ofta med sig att barn i den här 

åldern börjar misstro sina föräldrar. De som innan verkade ha svar på allting ter sig nu inte 

lika kunniga i barnens ögon.  I och med skolstarten, vid 7-årsåldern, uppstår det enligt Piaget, 

vilken Tamm refererar till när det gäller det här, en kris i barnets liv och det är tvunget att 

söka efter något annat att anförtro sig åt och lita på än föräldrarna. Det är här Gud får en plats 

i barnets liv. Gud tar enligt Piaget, 3 över föräldrarnas allvetande roll, den som inte har några 

fel och brister.                                                                                     

Den gudsuppfattning som redovisas i den här uppsatsen är den kristna, protestantiska, vilken 

jag hänvisar till när jag talar om gudstro. Efter att ha läst olika teorier i ämnet, förstår jag att 

det kanske inte är så annorlunda att ha funderingar kring gudsfrågor i den här åldern.  

18-åringens utveckling 

Den här tiden i en ungdoms liv är en övergångstid. För en del av dem är skolgången snart slut 

och arbetslivet tar vid. Många flyttar även hemifrån efter det att gymnasietiden är slut. Den 

här perioden beskrivs därför av många som ett uppbrottets tid där man lämnar en trygg period 

i livet bakom sig. Perioden av uppbrott landar sedan i en period av integration i arbetslivet, till 

ett liv som självständig vuxen med ett eget socialt liv. För en 18-åring ställs det stora krav, 

antingen på att lyckas i skolan för att komma in på rätt utbildning efter gymnasiet, eller att 

finna ett arbete som de trivs med. Det ställs även stora krav på en 18-åring att passa in bland 

de jämnåriga kamraterna.4   

 

 

6 

                                                            
2 Hwang, Philip, Nilsson Björn, Utvecklingspsykologi, Stockholm 1995, s 205f  
3 Tamm, Maare, (se Piaget)Barnens religiösa föreställningsvärld, Älvsjö, 1986, s 52 
4 Erling Ann, Hwang Philip, Ungdomspsykologi, utveckling och livsvillkor, Stockholm, 2001, s 161f 



 
 

Intervjuer med 6-7 åringar, samt frågeformulär till 18-åringar 

Den här intervjun spelades in på band och svaren är sammanställda i enkätform. Jag har 

därefter räknat ut procentsatsen på hur barnen svarade. Jag har vidare dragit slutsatser av och 

jämfört svaren med litteratur i ämnet.  

Intervjufrågorna är:  

1. Vem är Gud? 

2. Är Gud dum eller snäll? 

3. Kan Gud straffa dig om du är olydig?  

4. Var tror du Gud bor? 

5. Talas det om Gud hemma hos dig?  

Anledningen till att det blev just dessa frågor var att min dåvarande handledare till uppsatsen 

tipsade mig om just de frågorna. 

Följande frågor är ställda till gymnasieeleverna: 

Kön  Ålder 

Vem eller vad är Gud för dig? 

Har du en positiv eller negativ bild av Gud? 

Hur ser du på Gud som belönare/ bestraffare? 

Spelar Gud någon roll i ditt liv? 

Har du någon gång bett till Gud? 

Om du svarar ja, under vilka omständigheter? 

Är du konfirmerad? 

Om du svarar ja, på vilket sätt har det påverkat din syn på Gud? 

Är dina vårdnadshavare troende? 

7 



 
 

Vilka värden är viktigast i ditt liv? 

Utfrågandet gick till så att jag delade ut ett frågeformulär hos 3 olika gymnasieklasser på 

Ryssbygymnasiet. Eleverna jag delade ut frågeformulären till går på Hotell och Restaurang, 

Naturvetenskapliga programmet, samt Jakt och Viltvårdprogrammet. Anledningen till att jag 

valde just de programmen beror på att det enligt mitt tycke är en bra blandning av både 

teoretiskt samt praktiskt orienterade elever på de programmen. Innan jag delade ut 

frågeformulären berättade jag lite om syftet bakom uppsatsen, samt gjorde dem 

uppmärksamma på att deltagandet var frivilligt. Cirka 90 % av eleverna i klasserna valde dock 

att delta. I de fall det är något bortfall när det gäller procentsatsen kan det vara så att några 

elever inte svarade på alla frågor, av någon outgrundlig anledning.    

Innan jag genomförde intervjuerna och delade ut frågeformuläret läste jag litteratur i ämnet 

barnintervjuer. Jag fann bland annat Doverborg-Pramlings bok Att förstå barns tankar, 2000 

mycket intressant. I den går pedagogerna igenom hur viktigt det är att man ger barn tid till att 

svara på frågorna, att det är av stor vikt att barn får frågor ställda till sig som de kan relatera 

till i sin närmiljö. Det är vidare väldigt väsentligt att man inte lägger svaret i munnen på 

barnet, att man inte ger halva svaret själv. De frågor man ställer bör vara vida till en början, 

samt handla om något som intresserar barnet, för att sedan bli mer snäva, så att barnet förstår 

vad frågorna handlar om. 5Även om man har erfarenhet av barn sedan tidigare är det lätt att 

man gör många fel i början när man gör barnintervjuer. Därför bör man enligt Doverborg-

Pramling göra provintervjuer först för att se om frågorna behöver göras om.6Viktigt är också 

att intervjuerna följs upp ordentligt och att svaren analyseras.7Intervjuförfarandet gick till på 

följande sätt: Barnintervjuerna är genomförda på Furutåskolan i Växjö 1998. Skolan är en 

kommunal skola med klasser från förskoleklass till och med årskurs 9. De barn jag har 

intervjuat gick vid tillfället i förskoleklass och i årskurs 1 i grundskolan. Det är 37 barn som 

blir intervjuade. Barnen är 6 och 7 år gamla. Både flickor och pojkar medverkar i intervjun.   

Lärarna på skolan har innan jag kom dit, förberett barnen på vad mitt syfte med besöket är. 

Lärarna har pratat med barnen om Gud, därför att som Doverborg-Pramling skriver få barn att 

relatera till någonting i deras närmiljö, i detta fall skolan. 8  
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5 Doverborg, Pramling, Att förstå barns tankar, Stockholm, 2000, s 32ff 
6 Doverborg, Pramling, Att förstå barns tankar, Stockholm, 2000, s 32ff 
7 Doverborg, Pramling, Att förstå barns tankar, Stockholm, 2000, s 46 
8 Doverborg, Pramling, Att förstå barns tankar, Stockholm, 2000, s 46 



 
 

När det nämns för barnen att deras svar skall bli inspelade på band, blir de glada och 

förväntansfulla. När jag kommer in i klassrummet presenterar lärarna för barnen vem jag är, 

samt vad jag skall göra där. För att underlätta och göra analysen av svaren säkrare, spelas 

intervjuerna in på band. Efter att lärarna har presenterat mig tar jag vid och nämner lite om 

tanken bakom intervjun, samt frågar om det går bra att jag intervjuar enskilt. Det verkar inte 

var några som helst problem med det. Samtliga barn deltar i intervjun. Några av 

invandrarbarnen som inte kan hantera språket så bra, har ibland vissa svårigheter att göra sig 

förstådda. Av pedagogiska skäl låter jag dem ändå bli intervjuade, samt för ner svaren på det 

jag uppfattar av intervjun. Alla svar går dock inte att ta med, på grund av att man inte 

uppfattar vad barnen säger. Det beskrivs senare i uppsatsen i uträkningen av antalet 

nedskrivna svar. Efter den inledande presentationen går intervjun av stapeln i ett angränsande 

rum, vilket är ett slags mys- och vilorum på skolan. Miljön är rogivande och lugn. När barnen 

kommer in i rummet går de och sätter sig bredvid mig i soffan där jag sitter. De verkar inte 

särskilt blyga. Jag intervjuar ett barn i taget, medan de andra får leka så länge i ett 

angränsande rum. 

Efter att ha berättat vad som skall ske, börjar jag intervjun med att be dem säga sitt namn och 

sin ålder högt och tydligt. Några vill dock att jag säger deras namn på bandet, vilket 

naturligtvis också går bra. Därefter tar jag en fråga i taget, från 1-5, i ett ganska lugnt tempo. 

Intervjuandet går bra. Barnen verkar inte ha något problem med att förstå frågorna. En del av 

barnen är mycket pratglada och vill gärna berätta många andra saker samtidigt, medan andra 

är fåordiga och behöver lite mer tid till eftertanke. Man ser att Doverborgs-Pramlings tankar 

om att man bör ge barnen relativt lång tid på sig är viktiga att ta till sig. Min metod i 

uppsatsen har förutom intervjuer även bestått av litteraturläsning och jämförande av olika 

forskares teorier och åsikter. I följande kapitel redovisar jag vilken tidigare forskning jag har 

använt mig av i min uppsats. 
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2. Bakgrund samt tidigare forskning   

Den tidigare forskning jag har använt mig av är nedanstående enkäter och uppsatser samt 

litteratur i ämnet barn och ungdomars gudsbild.  

En undersökning jag hänvisar till är Svenska kyrkans årliga Riksrapport-2008. Rapporten 

behandlar projektet Konfirmand 2008. I rapporten har 10 000 konfirmander fått svara på en 

enkätundersökning. I undersökningen framgår det att ungefär hälften av landets 15-åringar 

väljer att konfirmera sig. I undersökningen ställs bland annat frågan vad som fick ungdomarna 

att konfirmera sig, samt hur de har upplevt konfirmationstiden? Resultatet från den rapporten 

visar att dagens konfirmander, konfirmerar sig på grund av skäl som att kompisar gör det samt 

eftersom det innebär att de får presenter av släktingar och vänner. Det framkommer även i 

enkäten skäl som att det är viktigt vad släkten anser i frågan när det gäller om man väljer att 

konfirmera sig eller inte. De ungdomar som valde ett religiöst motiv till varför de valde att 

konfirmera sig gjorde det framför allt därför att de hade en önskan att diskutera liv och död, 

samt gudsfrågor. Över hälften av ungdomarna i undersökningen gav något av ovanstående 

svar. 9 

En mindre kvalitativ undersökning med 27 elever med namnet Gymnasieelever om Gud och 

ondska av Joanna Jackelén visar att gymnasieeleverna inte ger någon klar bild av vem Gud är. 

När det gäller ondskan och lidandet ser de det som moralisk ondska, inte naturlig. En del 

gymnasieelever anser dock att det är Gud som bär ansvaret för allt lidande i världen. 

Elevernas reflektioner handlar ofta om lidandets mening och orsaker kring lidandet.10 

I en annan undersökning av unga troende kristna människors gudsbild genomförd av Maria 

Isaksson, hävdas det att den unga moderna människan har en moderniserad gudsbild. Hennes 

teori grundar sig på Sallie Mcfagues teori om vårt behov av en ny gudsbild, vilken hon 

redovisar i hennes böcker Gudsbilder i en hotfull tid (1994) och the Body of God (1993). 

McFague beskriver i sina böcker världen som Guds kropp. Det innebär att världsbilden är 

monistisk, inte dualistisk.  

10 

                                                            
9 Svenska kyrkans Riksrapport – Konfirmand 2008, analysenheten Ärkebiskopens och generalsekretariatets 
sekretariat, s 8 
10 Jackelén Joanna, Gymnasieelever om Gud och ondska – pupils of upper  secondary school reflecting on God 
and Evil, Malmö Högskola , (lärarutbildningen), 2006  
 



 
 

McFague visar att dagens människa är i behov av en gudsbild som river gränser och lägger 

tonvikten på helheten i tillvaron, det vill säga att Gud ryms i världen.  Dagens människor talar 

nämligen ett annat språk, hävdar McFague. Människan behöver idag menar McFague, se 

relationen mellan Gud och världen som en relation som förändrar sig med tiden. 11 

2.1 Edgar Almen´. Almén har skrivit boken Att undervisa om religion, livsfrågor och etik 

i skolan, 1994.  Boken tar upp vad man skall tänka på som undervisande lärare i ämnet 

religionsvetenskap.  Han arbetade då boken skrevs på lärarhögskolan vid Linköpings 

Universitet, som kanslichef. Han verkade innan dess som gymnasielärare i religionskunskap, 

samt forskare och lärare i systematisk teologi vid Lunds Universitet.12 

2.2 Olle Carlsson . Carlsson har arbetat som präst i 27 år. Han har genomlidit flertalet år 

av missbruk. I sin bok Kristendom för ateister, 2007, skriver han om vad det kan innebära att 

bryta med meningslöshet och tomhet och söka efter helhet och tillit i dagens samhälle.13 

2.3 Elisabeth Doverborg. Doverborg, född 1947, är högskoleadjunkt och forskare i 

pedagogik, om barns lärande, vid Göteborgs Universitet. Hon har bland annat koncentrerat sig 

på forskningar kring hur man intervjuar barn i förskoleåldern. Hon har tillsammans med 

Ingrid Pramling Samuelsson skrivit boken Att förstå barns tankar, 2000. 14  

2.4 Stefan Einhorn.  Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska institutet 

och överläkare vid Radiumhemmet. Han har skrivit flera böcker om medicin och en 

religionsfilosofisk bok som heter En dold Gud, 1998.  Boken behandlar vad som har gjort att 

Gud inte har den betydelsefulla roll för människan, som den hade förr i tiden.Han är även en 

populär och omtyckt föreläsare inom ämnen som etik, ”konsten att vara snäll”, medicinsk etik 

med mera.15  

2.5 Ann Frisén. Frisén är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Psykologiska 

institutionen vid Göteborgs universitet. Hon är verksam som forskare och universitetslektor 

inom utvecklingspsykologi med inriktning mot ungdomar och unga vuxna.  

11 

                                                            
11 Isaksson Maria Den unga moderna människan, C-uppsats, Luleå tekniska universitet, s. 11, se Sally McFague. 
12 Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar, Hartman, Sven G, Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan, 
Norrköping, 1994,bokens baksida 
13 Carlsson, Olle, Kristendom för ateister, Stockholm, 2007, insidan av bokens pärm. 
14 Internet, Wikipedia, Libris 
15 Internet. www.stefaneinhorn.com 



 
 

Hon forskar om identitet, kroppsuppfattning och sociala relationer. Ann Frisén och Philip 

Hwang är medförfattare till boken Ungdomar och identitet, 2006. I den boken tar de 

tillsammans med flera andra artikelförfattare upp frågan om vad det är som skapar ungdomars 

identitet, samt andra aspekter på ungdomars utveckling.16   

2.6 Ragnar Furenhed. Furenhed är medförfattare till ovanstående bok Att undervisa om 

religion, livsfrågor och etik i skolan, 1994. Vi tiden då boken skrevs arbetade han som 

metodiklärare i religion och SO inom lärarutbildningen i Linköping. Tidigare arbetade han 

även långa perioder som lärare på högstadiet och gymnasiet. Han har även skrivit en 

doktorsavhandling om förståndshandikappades livskvalitet.17 

2.7 Roland Hallgren . Hallgren är religionshistoriker och arbetar som professor i 

religionsvetenskap vid Högskolan i Kalmar. Han har lång erfarenhet av lärarutbildning och 

religionsundervisning vid flera högskolor och universitet. Han har skrivit boken På jakt efter 

livets essens-om spekulerande grundskolebarn18. Den boken består till stora delar av 

undersökningar med grundskolebarn om vad livsfrågor betyder för dem.  

2.8 Sven G Hartman. Hartman är professor i pedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm. 

Han har bland annat skrivit boken Barns tankar om livet, 1986. Den handlar om barns olika 

funderingar och stadier de går igenom i livet.Den behandlar till exempel hur barn ser på 

kompisar, vänskap med mera. Sven G Hartman har dessutom lång erfarenhet som handledare 

för skribenter av olika slag. 19 

 

2.9 Philip Hwang . Hwang är legitimerad psykolog och professor i psykologi vid 

Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Han forskar om barns och ungdomars 

utveckling och livsvillkor. Han är medförfattare och redaktör till boken Ungdomar och 

identitet, 2006. Han har skrivit flera böcker till i ämnet ungdomspsykologi, däribland boken 

Ungdomspsykologi, utveckling och livsvillkor, 2001. Han är även författare till boken 

Utvecklingspsykologi, Från foster till vuxen, 1995.20 

12 

                                                            
16 Frisén, Ann, Philip, Hwang, (red), Ungdomar och identitet, Stockholm, 2006, s 7 
17 Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar, Hartman, Sven G, Linköping, 1994, bokens baksida 
18 Hallgren, Roland, På jakt efter livets essens- om spekulerande grundskolebarn, Lund, 2003, bokens baksida 
19 Internet, Adlibris.com, Sven G, Hartman 
20 Frisén, Ann, Hwang, Philip, (red), Ungdomar och identitet, Stockholm, 2006, s 8 



 
 

2.10 Jean Piaget . Piaget föddes 1896 och dog 1980.  Han var schweizisk pedagog, 

filosof, kunskapsteoretiker, biolog och även utvecklingspsykolog. Han blev under sin karriär 

doktor i biologi, men blev med åren mycket intresserad av intelligensen, hur den kan mätas 

och utvecklas. Han gjorde experiment i utvecklingspsykologi. 21 Piaget har bland annat skrivit 

Barnets själsliga utveckling, vilken tar upp hur barns själsliga utveckling går till, samt i vilken 

ålder olika utvecklingsfaser sker. 

2.11 Hjalmar Sundén.  Sundén föddes 1908 och dog 1993. Han var verksam som 

religionsforskare, teolog samt professor i religionspsykologi. Han anses vara grundaren till 

den europeiska religionspsykologin.Han är bland annat känd för sin rollteori, samt för sin 

teori om de olika religiösa utvecklingsstadierna hos ett barn.22 Han har bland annat skrivit 

boken Barn och religion, 1974, vilken behandlar barns syn på religion i olika sammanhang, 

samt deras religiösa utveckling. 

2.12  Maare Tamm.   Tamm är filosofie doktor i psykologi och lektor på vårdhögskolan i 

Boden. 23 Hon har skrivit flera böcker i ämnet religionspsykologi. Hon har bland annat skrivit, 

Barnens religiösa föreställningsvärld, 1986. I den boken ger hon sig in i den 

religionspsykologiska och religionspedagogiska debatten.  Hon använder sig i boken av 

internationella forskningsresultat, däribland Goldman och Piagets teorier, se teoridelen.24  
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21 Internet, Wikipedia, Jean Piaget 
22 Internet, Wikipedia, Hjalmar Sundén 
23 Internet. www.9 månader.nu, Hälsa och sjukdom  
24 Tamm, Maare, Barnens religiösa föreställningsvärld, Älvsjö, 1986, bokens baksida 



 
 

3. Teori/Begrepp 

En människas gudsbild är någonting mycket komplext.  Den innehåller olika känslor, tankar 

och yttrar sig genom olika beteenden hos människan. Hur allt detta hänger ihop kan vi inte 

svara på, vi vet bara att de finns i människans inre. Barns gudsbild följer enligt Maare Tamm  

två olika skolbildningar, den psykoanalytiska skolan och den kognitiva skolbildningen. 

Inom den psykoanalytiska skolan,(se Freud med flera) talar man om att barns gudsbild och 

känslor kring den, härstammar från erfarenheter av föräldrarna, (vårdnadshavarna) i mycket 

späd ålder. Inom den kognitiva skolbildningen talar man om gudspresentationens begripliga 

och intellektuella aspekter. Man vill inom den skolan ta reda på hur barn tänker om och 

föreställer sig Gud, samt hur den bilden ändrar sig under utvecklingens gång.25 

Begreppet en antropomorf gudsbild kan man finna i många undersökningar. Forskare som 

Maare Tamm och Hjalmar Sundén tar upp det i sina böcker och avhandlingar. Med en 

antropomorf gudsbild menas att Gud i barnets ögon får mänskliga egenskaper. I en 

undersökning av Ulrika Hörberg-Stake, vilken Hjalmar Sundén refererar till i sin bok Barn 

och religion, 1974, hävdar hon att de barn som har en icke-antropomorf gudsbild, kommer 

från ett religiöst hem med religiösa föräldrar. Det är, menar Hörberg-Stake, framför allt 

hemmen och söndagsskolan som förser barnen med den gudsbild som finns där.26 

Den här gudsbilden förändras dock med tiden, enligt Jean Piaget och andra forskare som följt 

i hans fotspår. Piaget var föregångare till den semi-kliniska intervjumetoden. Forskare såsom 

Ronald Goldman har använt sig av samma intervjumetod för att följa utvecklingen av barns 

gudsbild.     

Enligt Piaget jämställer barn i förskoleåldern Gud med föräldrarna. När barnet börjar skolan 

blir bilden en annan, mer abstrakt bild, då barnet börjar kunna skilja på inre tankar och yttre 

verklighet.27  När de blir äldre börjar barnen ifrågasätta sina föräldrar, lärare och andra vuxna. 

I vissa fall tar Gud då enligt Piaget över rollen som den som får deras respekt och kärlek.28 

 

14 

                                                            
25 Tamm, Maare, Barnens religiösa föreställningsvärld, Älvsjö, 1986, s 8-10 
26 Sundén Hjalmar,Barn och religion, Karlskrona, 1974, s 83 f 
27 Tamm, Maare , Barnens religiösa föreställningsvärld, Älvsjö, 1986, s 48-51 
28 Tamm, Maare, Barnens religiösa föreställningsvärld, Älvsjö, 1986, s 127 f 



 
 

4. Resultat  

Jag skall nu redovisa resultatet av intervjuerna med barnen, samt frågeformulären till 

ungdomarna.  

4.1 Intervjuer med barn i 6-7-årsåldern. De svar jag kallar avvikande svar i 

uppräkningen är sådana svar som det inte gick att göra någon uträkning på, samt vilka jag tog 

som skämtsvar. Hade jag haft andra frågor i min frågeställning där de svaren hade passat in 

hade jag givetvis tagit med dem också. Nu ansåg jag dock inte att de passade att ha med i 

uppsatsen. 

4.1.1 Fråga 1: Vem är Gud? 
6-åringarnas svar 
Totalt svarade 17 stycken 6-åringar följande:  
Vet inte= 63 % 

Människa = 30 % 

Avvikande svar = 3,7 % 

Tar hand om alla människor = 3,7 % 

7-åringarnas svar:  

Totalt svarade 18 stycken 7-åringar följande: 

Gör snälla saker = 50 % 

Vet inte = 22 % 

Är i himlen= 17 % 

Avvikande svar = 11 % 

4.1.2 Fråga 2: Är Gud snäll eller dum? 

6-åringarnas svar:  

Totalt svarade 16 stycken 6-åringar följande: 

Snäll= 87,5% 

Dum=12,5% 

7-åringarnas svar:  

Totalt svarade 19 stycken 7-åringar följande: 

Snäll= 100 % 
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4.1.3  Fråga 3: Kan Gud straffa dig om du gjort någonting dumt? 
6-åringarnas svar:  

Totalt svarade 18 stycken 6-åringar på denna fråga. De svarade följande: 

Nej= 44 % 

Ja= 39 % 

Om man gjort någonting dumt = 17 % 

7-åringarnas svar: 

Totalt svarade 19 stycken 7-åringar på denna fråga . De svarade följande: 

Nej = 53 % 

Ja=26 % 

Vet inte = 21 % 

4.1.4  Fråga 4: Var tror du Gud bor?  
6-åringarnas svar: 

Totalt svarade 19 stycken 6-åringar. De svarade följande: 

I himlen= 63 % 

Annan plats på jorden= 26 % 

Vet inte= 11 % 

7-åringarnas svar: 

Totalt svarade 18 stycken 7-åringar. De svarade följande: 

I himlen= 94,6 % 

Vet inte 5,6 % 

4.1.5  Fråga 5: Talas det om Gud hemma hos dig? 
6-åringarnas svar:  

Totalt svarade 19 stycken 6-åringar på frågan. De svarade följande: 

Nej= 78,9% 

Någon gång= 21,1 % 

7-åringarnas svar:  

Totalt svarade 18 stycken 7-åringar på frågan. De svarade följande: 

Nej= 83,3% , 

Någon gång= 16,7% 
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4.2 Frågeformuläret med 18-åriga gymnasieelever. 

Nedan följer en sammanställning av resultatet av frågeformuläret med 18-åriga 

gymnasieungdomar angående deras gudssyn. Innan jag genomförde frågeformulären berättade 

jag endast lite kort vad mitt syfte med uppsatsen var, samt uppmanade dem att de skulle svara 

så sanningsenligt och utförligt som möjligt. Frågeformuläret är uppdelat i kolumner om 

kvinnor och män. Först kommer en uträkning av procentsatsen.38 stycken 18-åriga elever har 

svarat på frågorna, fördelat på 20 män och 18 kvinnor. Efter uppräkningen följer en analys av 

resultatet, jämfört med teorier.                                                                                                             

4.2.1 Fråga 1: Vem eller vad är Gud för dig?  

Vet inte:    Kvinnor: 6,3 %.  Män: 9,5 % 

Påhitt:    Kvinnor: 6,3 %  Män: 9,5 % 

Symbol för tro:   Kvinnor: 19 %  Män: 4,8 % 

Person som hjälper:   Kvinnor: 44 %  Män: 33 % 

Ingenting, finns inte:   Kvinnor: 19 %  Män: 38 % 

Någonting som vi inte kan förstå:  Kvinnor: 6,3 %  Män: 4,8 % 

4.2.2  Fråga 2: Har du en positiv eller negativ bild av Gud? 

Positiv:  Kvinnor: 39 %,  Män: 21 % 

Negativ:  Kvinnor: 11 %  Män: 11 % 

Vet inte:  Kvinnor: 50 %  Män: 68 % 

4.2.3  Fråga 3: Hur ser du på Gud, som belönare eller bestraffare? 

Belönare:  Kvinnor: 18 %  Män: 17 % 

Bestraffare: Kvinnor: 18 %  Män: 8,7 % 

Inget av det:  Kvinnor: 65 %  Män: 74 % 
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4.2.4  Fråga 4: Spelar Gud någon roll i ditt liv? 

Ja:   Kvinnor: 17 %  Män: 14 % 

Nej:   Kvinnor: 72 %  Män: 81 % 

Beror på/ både och:  Kvinnor: 11 %  Män: 4,8 % 

4.2.5  Fråga 5: Har du någon gång bett till Gud? 

Nej:  Kvinnor: 50 %  Män: 52 % 

Ja:  Kvinnor: 50 %  Män: 43 % 

Inget svar:  Män: 4,8 % 

4.2.6  Fråga 6: Om du svarar ja, under vilka omständigheter? 

Svåra stunder:   Kvinnor: 100 %  Män: 38 % 

Tvungen:    Kvinnor: 0 %  Män: 13 %  

Vet inte:    Kvinnor: 0 %  Män: 25 % 

Annat skäl, dop, bröllop, begravning:  Kvinnor: 0 %  Män: 25 % 

4.2.7  Fråga 7: Är du konfirmerad? 

Nej:  Kvinnor: 37 %  Män: 52 % 

Ja:  Kvinnor: 58 %  Män: 48 % 

4.2.8  Fråga 8: Om du svarar ja, på vilket sätt har det påverkat dig? 

Inte så mycket:   Kvinnor: 78 %  Män 83 % 

Tror mer:    Kvinnor: 8,3  % Män: 11 % 

Tror mindre, annorlunda uppfattning:  Kvinnor: 8,3 %  Män: 11 % 
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4.2.9  Fråga 9: Är dina vårdnadshavare troende? 

Nej:  Kvinnor: 67 %  Män: 62 % 

Ja:  Kvinnor: 11 %  Män: 24 % 

Vet inte:  Kvinnor: 22 %   Män: 14 % 

4.2.10  Fråga 10: Vilka värden är viktigast i ditt liv? 

Kärlek, trygghet, frihet:  Kvinnor: 44 %  Män: 9,5 % 

Annat: (avvikande svar):  Kvinnor: 5,6 %  Män: 33 % 

Pengar, karriär, jakt:  Kvinnor: 0 %  Män: 24 % 

Vänner, familj:  Kvinnor: 50 %  Män: 33 % 
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5. Analys 

 

5.1 Analys av barnintervjuer 

 

5.1.1  Fråga 1: Vem är Gud? 

Hjalmar Sundén tar i sin bok Barn och religion, 1974 upp vad som enligt honom menas med 

en antropomorf gudsföreställning. En sådan gudssyn innebär att Gud utrustas med materiella 

mänskliga former samt är befintlig på en bestämd plats i rummet. Eftersom barn antas ha den 

här uppfattningen har religionspsykologerna försökt värna om den här bilden, för att sedan 

upplösa den när barnen har nått den mognad som gör att de får en bild av att Gud alltid är 

närvarande. Den här av religionspsykologerna utbredda uppfattningen har av vissa författare, 

däribland Werner Gruehn vilkens artikel Hjalmar Sundén refererar till i sin bok Barn och 

religion, 1974, väckt debatt och kritiserats på grund av att barnens gudstro anses vara i fara 

när de i mogen ålder kommer på och kritiserar att det inte finns en fast ort där gudomen kan 

existera. Därigenom riskerar dessa barn att förlora sin gudstro.29 Andra religionspsykologer 

såsom Maare Tamm ser inte detta som ett problem, utan som en naturlig del av barns religiösa 

utveckling. Enligt Tamm får barnen redan i 5 och 6-årsåldern en bild av Gud som en fader 

som skapade världen och allt som finns i den. Han har även en boplats i himlen. Därför ter det 

sig enligt mig, ganska naturligt eftersom man till exempel talar om Gud som ”Fader vår som 

är i himlen”, när man någon gång nämner honom. Även i söndagsskola, förskola och skola får 

barnen enligt Tamm den bilden av Gud, när de till exempel uppmanas att rita Gud så som de 

ser honom. Tillsammans med kyrkans syn på Gud som något mer komplext ger dessa olika 

uppfattningar barnen ett mångfacetterat gudsbegrepp, som hela tiden mognar tillsammans 

med barnet.30 

I min undersökning svarar 63 % av 6-åringarna att de inte har någon åsikt om vem Gud är.  

De 30 % som sade sig ha någon åsikt om vem Gud är, svarade att han var en människa. I 5 

och 6-årsåldern börjar barn bry sig mer om sin egen omvärld. De börjar fundera över hur 

allting blev till, samt vem som skapade oss människor med mera.  
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Det är i det sammanhanget förekommande att föräldrarna svarar att Gud är vår skapare och 

fader som skapade allting. Det är så barnen får bilden av Gud som en skapare och 

fadersgestalt.31 I det svaret tycker jag mig kunna se att barnen har en förmänskligad syn på 

tillvaron i den här åldern. Allting relateras till barnets egen värld och Gud får vanliga 

egenskaper. För 6-åringen är således enligt Harms vilken Tamm refererar till, Gud generellt 

sett förmänskligad och har personliga egenskaper. 32Barnen får således enligt honom en 

antropomorf syn på Gud. 7-åringarnas svar skiljer sig i karaktären en del från 6-åringarnas. 

Hälften av barnen i min undersökning, svarade att Gud gör snälla saker på frågan vem Gud är. 

Här kan man se att 7-åringarna verkar se mer till vad Gud gör.  Piagets teori att barn börjar 

kunna skilja på en inre tankevärld och en yttre verklighet när de börjar skolan33 kan man finna 

belägg för. Den största delen av 7-åringarna menar att Gud är en människa med mänskliga 

egenskaper. Således har barnen även här en antropomorf gudssyn. 7-åringarna koncentrerar 

sig dock mer än 6-åringarna på Guds mänskliga egenskaper. Detta kan möjligen höra ihop 

med att barn i den här åldern har en stor tilltro till sina föräldrar.  En fader eller en moder har 

enligt E. Eriksson, vilken Tamm refererar till, har de oftast svar på allting och detta kan enligt 

henne liknas vid de egenskaper Gud anses ha. Eriksson talar i Tamms bok, främst om faderns 

roll, som den med de hjälteliknande egenskaperna, den som kan göra allt och rädda världen, 

eftersom modern enligt henne främst står för trygghet, kärlek och värme. 34Enligt Sundén 

börjar barn i sjuårsåldern fundera mycket mer på liv och död. De har också blivit mer 

intresserade av filosofiska livsfunderingar. Enligt en undersökning av Ulrika Hörberg-Stake, 

som Hjalmar Sundén tar upp i sin bok Barn och religion, 1974,är de barn som har en icke-

antropomorf inställning till Gud oftast från religiösa hem, där Gud ibland tas upp i vardagligt 

samtal. Hon har även i sin undersökning kommit fram till att dessa barn har en högre 

intelligenskvot än andra barn. 35Hjalmar Sundén tar i sin bok Barn och religion, 1974 upp 

Sigmund Freuds teori om Gud som en sträng men rättvis fader, en reinkarnation av 

barndomens fader, älskad och fruktad.36 
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Man kan tydligt dra paralleller mellan gudstro och den relation man har till sin egen far, enligt 

Sigmund Freud, vilken Hjalmar Sundén refererar till i sin bok Barn och religion, 1974. 37  I 

mina intervjusvar kan man dock inte märka några belägg för Guds religiösa betydelse, utan 

barnen talar om Gud som vilken ”kille som helst”. 38  Tidigare forskning diskuterar 

genomgående vilken stor betydelse den miljö barn växer upp i har. Maare Tamm beskriver till 

exempel barnens gudssyn så här: ”De barn som deltar i kyrkans undervisning målar 

påfallande ofta en gudsbild omsluten av religiös symbolik. Det kan vara en bild av Gud Fader 

med herdestaven i sin hand och en matta av moln under sina fötter. Men Gud kan också 

gestaltas med gloria, upplyfta armar, vit fotsid klädnad och en bakgrund av kerubliknande 

änglagestalter. Sekulärt fostrade barn kan teckna Gud som en människa som hjälper de sjuka, 

eller som en farbror som öppnar sin famn för alla raser och folk”. 39 Hänvisar man till det här 

citatet ser man att den största delen av barnen i min undersökning troligtvis inte har deltagit i 

kyrkans undervisning. Det kan man ana efter att ha tagit del av barnens svar på vem Gud är. I 

de svaren framgår det att barnen menar att Gud är en som hjälper människor över alla raser 

och över alla gränser. Den enligt Tamm mytomspunna bilden av Gud med keruber och 

änglagestalter får jag inte fram i min undersökning. De som nämner att Gud hjälper 

människor säger ofta att det är de som mest behöver hjälp och att det inte spelar någon roll 

vilka de är. Jag tycker mig ana att de barn som svarar det funderar mycket på livsfrågor. De 

talar dock inte om den mytomspunna bilden med keruber och änglagestalter, som barn som 

har deltagit i kyrkans undervisning gör, enligt Tamm.40 

5.1.2 Fråga 2: Är Gud dum eller snäll? 

På den här frågan svarar 87, 5 % av 6-åringarna att Gud är snäll. Det är endast 12, 5 % som i 

min undersökning svarar att Gud är dum. I min undersökning svarar de som anser att Gud är 

snäll mer eller mindre omedelbart, trots att många i det föregående svaret nämnde att de inte 

hade någon större förförståelse om honom eller henne. Trots att mer än hälften av 6-åringarna 

svarade på den föregående frågan att de inte vet vem Gud är, svarar de ändå i de flesta fall att 

Gud är snäll.7-åringarna svarar samtliga att Gud är snäll. Möjligtvis påverkar även här det 

faktum att barn i skolan får höra mer om Gud i undervisningen.  
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De allra flesta barn ser enligt Piaget som Tamm refererar till, upp till sina föräldrar och ser 

Gud som en ställföreträdande sådan.41 En sådan jämförelse är möjlig att göra även i detta fall. 

Gud är snäll precis som barnens föräldrar. Jag tolkar det som att den allmänna bilden av Gud 

är att han/hon är snäll och hjälper människor. Det är enligt min åsikt troligtvis den bild barnen 

har av Gud. I de fall barnen svarar att Gud är dum är det i de fallen vädret som spelar roll.  En 

pojke i min intervju svarar att Gud är dum när det åskar. En annan att Gud är dum när det 

regnar. En flicka från ett religiöst hem svarar att ”Gud var dum när han spikade upp Jesus på 

korset”. 42 Dessa svar tyder enligt mig på en analytisk förmåga, vilken några av barnen har 

begåvats med. Man kan härleda de här påståendena till den kognitiva skolbildningen, se 

Marre Tamms hänvisning till tidigare forskning. Den teorin går ut på att gudspresentationen 

blir begriplig och intellektuell. Barnen som svarade ovanstående vill få en rimlig och 

begriplig orsak till att Gud ibland är dum.  De här barnen har vilket de sade i intervjun, även 

fått höra berättelser från bibelns historia hemifrån. Barn i förskoleåldern lever enligt Piaget 

tidigare forskning, vilken Tamm refererar till, i en magisk sagovärld där allting har en själ. 

Vinden är arg, solen är glad och så vidare. Allting är besjälat. Ur denna tanke växer de 

religiösa funderingarna fram. Förskolebarnen har även en artificiell tro, det vill säga att allting 

på jorden är skapat av någon människa eller av Gud.43 Barnets syn på föräldrarna är även den 

betydelsefull, enlig Piaget vilken Tamm refererar till. . Barns uppfattning om sina föräldrar 

går att jämföra med den relation de har till Gud. Både föräldrarna och Gud har enligt Piaget, 

mäktiga egenskaper, skillnaden är bara den att Gud är osynlig. 44 

5.1.3 Fråga 3. Kan Gud straffa dig om du är olydig? 

Nästan hälften, 44 % av 6-åringarna, i min undersökning, tror inte att Gud kan straffa om man 

är olydig. 39 % tror dock att Gud kan straffa om man har gjort något dumt. Barn tror 

vanligtvis inte att Gud kan straffa en om man har varit olydig. De barn som svarar att de tror 

det är 17 %.  De av 6-åringarna som svarar det, hävdar att Gud kan straffa dem om de slår sig, 

är dum mot någon eller har otur av någon anledning. Av 7-åringarna är det mer än hälften, 53 

% som säger att Gud inte kan straffa om man gjort något dumt.  
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Således svarar fler av 7-åringarna att Gud inte kan straffa om man gjort något dumt, än när det 

gäller 6-åringarna. 26 % av 7-åringarna svarar att Gud kan straffa om man gjort något dumt. 

Resterande del av 7-åringarna svarar att de inte vet om Gud kan straffa dem. Inte någon av 7-

åringarna svarar att Gud kan straffa om man gjort något dumt. Anledningen till att vissa 6-

åringar tror det men inte 7-åringarna är svårt att finna något svar på.  

 Bilden av Gud som bestraffare kan överföras till den upplevelse barnen har av sin far.  Om 

föräldrarna har varit stränga och utövat straff om barnet har varit olydigt, får barnet enligt 

Tamms forskning en uppfattning om att även Gud är sträng. Gud får här den betydelse fadern 

har för barnet. De barn som svarar att Gud kan straffa dem har således, hävdar jag, en icke så 

positiv bild av sin far. Dessa barn har även enligt Tamm, en ambivalent syn på sin far. De 

älskar men fruktar honom. De är rädda att bli bestraffade om de inte förtjänar sin fars kärlek.45                       

Barn har tills det år de fyller 8 år enligt Piaget som Maare Tamm refererar till, en självklar syn 

på straff såsom ett vedergällningsstraff. För dessa barn är det enligt honom viktigt med 

rättvisa och barnen ser på straff som att de blir straffade om de har gjort något dumt. I och 

med straffet har man sonat sitt brott. Ungefär från det år barnet fyller 8 år blir synen på straff 

något annorlunda. I och med den åldern blir straffet av en mer fostrande karaktär. Nu blir 

barnens bild av straffet det att den som har varit olydig snabbt skall komma på andra tankar 

och föras tillbaka på den rätta vägen. Barnet ser det nu, enligt Piaget som Maare Tamm 

refererar till, som att det skall bli bra även för den som har varit olydig. 46De barn i min studie 

som svarar ja på den ovanstående frågan, svarar att Gud kan straffa en om man har varit 

olydig eller om man har misslyckats med något. Således kan man ana att barnen har en direkt 

syn på straff, vilken enligt Piaget som Tamm refererar till, är den vanligast förekommande 

bland barn i den här åldern. 47     

5.1.4 Fråga 4: Var tror du Gud bor? 

Av 6-åringarna svarar 63 % av barnen att Gud bor i himlen. 26 % svarar att Gud bor på en 

annan plats på jorden. 11 % svarar att de inte vet var Gud bor. Av 7-åringarna svarar 94,6 % 

att Gud bor i himlen. 5,6 % av barnen svarar att de inte vet var Gud bor. Den vedertagna 

bilden av var Gud bor är i himlen.  

24 

                                                            
45 Tamm, Maare, Barnens religiösa föreställningsvärld, Älvsjö, 1986, s 23f  
46 Tamm, Maare, Barnens religiösa föreställningsvärld, Älvsjö, 1986, s 125f 
47 Tamm, Maare, Barnens religiösa föreställningsvärld, Älvsjö, 1986, s 126 



 
 

Eftersom barn i förskoleåldern, enligt Tamm, har en antropomorf syn på Gud, ser en hel del 

barn i min undersökning, det som naturligt att han till och med bor i ett hus i himlen. De 

barnen gör en självklar jämförelse med hur människor bor. Den skillnad mellan 6 och 7-

åringar som jag kan finna i min undersökning är den att vilket tidigare nämndes 26 % av 6-

åringarna menar att Gud bor på ”någon annan plats på jorden ”. Inte någon av 7-åringarna 

svarar något liknande utan den största delen 94,6 % svarar som tidigare har nämnts att Gud 

bor i himlen. I 7-årsåldern tänker barnet enligt Goldman som Tamm refererar till, logiskt och 

konkret.48 Bilden av att Gud bor i himlen har barnen enligt mig troligen fått genom skolan och 

ibland genom söndagsskola där denna har varit en del i deras liv. När barnen i de 

sammanhangen till exempel får höra berättelser från Barnens bibel ter det sig, hävdar jag, 

självklart för dem att Gud bor i himlen. För en 6-åring är allting besjälat och allting har sin 

bestämda plats. Då är det nära till hands att även Gud skall bo någonstans. Den naturliga 

platsen blir då för många av barnen i min undersökning, även för dem, himlen. 

5.1.5  Fråga 5: Talas det om Gud hemma hos dig: 

På den här frågan svarar 78,9% av barnen att man inte talar om Gud hemma hos dem. 21,1 % 

säger att man någon gång talar om Gud hemma. Av 7-åringarna svarar 83,3 % att man inte 

talar om Gud hemma.  16,7 % av dem svarar att man någon gång talar om Gud hemma. Man 

kan se ett samband mellan denna fråga och fråga 1 som gäller vem Gud är? De som inte talar 

om Gud hemma har således inte någon större aning om vem Gud är. Ett barns uppväxtmiljö är 

enligt Munksgaard, som Tamm refererar till, av stor vikt när det gäller hur stor kännedom 

barnet har om Gud . Munksgaard hävdar vidare att, de barn som kommer från en miljö där de 

själva och deras föräldrar är aktivt troende, tror att Jesus verkligen är Guds son. För dem är 

Jesus en realitet man tror på, en som anses stå de troende väldigt nära. 49 Föräldrarnas 

inställning till Gud spelar även enligt Munsgaard, vilken Tamm refererar till, stor roll vad 

gäller vad de anser och känner till om denne.50 Detta verkar även stämma överens med mina 

intervjusvar. Barnen i 7-årsåldern har lite större kunskap om Gud än de i 6-årsåldern. Detta 

troligen på grund av att de har börjat tala om Gud i skolan. I dagens samhälle verkar det 

således inte talas mycket om Gud i 6- och -7-åringars familjer om man relaterar till min 

undersökning.  
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Gud tar således enligt mig, generellt sett inte över föräldrarnas roll som den som vet och kan 

allting i flertalen av barnens hem. Någon stor skillnad mellan 6-och -7-åringarna kan jag inte 

finna. Den skillnad jag kan finna är att barn i 7-årsåldern verkar se mer till Guds egenskaper 

som hjälpare med goda egenskaper och förmågor än att främst se honom som en mytisk 

sagofigur. Både 7-åringarna och 6-åringarna ser enligt mig Gud som en människa. Den 

antropomorfa gudsbilden finner jag således vara förhärskande både hos 6-och -7-åringarna. 

5.2 Analys av 18-åringarnas svar, samt jämförelser med barnintervjuerna. 

5.2.1 Fråga 1: Vem eller vad är Gud för dig? 

Av den här frågan drar jag den slutsatsen att många ungdomar anser att Gud är någonting som 

hjälper människor när de behöver det. 44 % av kvinnorna och 33 % av männen i min 

undersökning anser nämligen att så är fallet. Det av alternativen som följer därefter är att Gud 

inte betyder någonting, samt att han inte finns.19 % av kvinnorna och 38 % av männen svarar 

det. Vad det kan bero på att ungdomar svarar så på ovanstående fråga, kan man härleda till 

den syn barn i 6- och-7-årsåldern enligt min undersökning har på Gud. Den synen handlar 

nämligen i stort om att Gud är en hjälpare och stödjare för människor i svåra situationer. Om 

man jämför med tidigare forskning, som Sallie McFaques teorier om vårt behov av en ny 

monistisk gudsbild som river gränser och handlar om hela tillvaron, kan man se tendenser till 

att gudsbilden även bland eleverna i min undersökning är monistisk, inte dualistisk eller går 

att dela upp i ont och gott. Allting har ett sammanhang för dagens unga människor. Det som 

inte stämmer så bra överens med den syn barn i min undersökning har med ungdomarnas, är 

att Gud betyder så pass lite för många ungdomar, vilket framgår av svaren på frågan. I 

barnintervjuerna framgår det inte lika tydligt att Gud inte betyder någonting alls. Enligt 

Roland Hallgrens teorier i boken På jakt efter livets essens- om spekulerande grundskolebarn, 

2003, fortsätter även tonåringar och vuxna att tveka över vem eller vad Gud är.51 Frågor om 

vem eller vad Gud är, klarnar enligt Hallgren plötsligt inte endast på grund av att man råkar 

inneha en viss ålder. Även om det låter som en självklarhet att det förhåller sig på det sättet, är 

det ändå värt att fundera på. Den antropomorfa bild av Gud som barn har lever enligt hur jag 

har tolkat det, kvar hos 18-åriga ungdomar. Den blir dock, vilket jag ser mig märka i svaren 

på frågorna något mer diffus och obeskrivbar, än den bild barnen ger av Gud.  
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Stefan Einhorn beskiver liknande tankar i sin bok En dold Gud, 1998. Han frågar sig om man 

måste ge upp sin bild av Gud som en skäggig fadersgestalt, när man blir äldre? Han hävdar 

vidare att naturvetenskapen får många att inte erkänna sin tro på Gud i vårt moderna samhälle. 

Dessutom menar han vidare, har olika religioner olika tro på Gud, vilket gör det än mer 

förvirrande för oss. 52 Einhorn frågar sig vidare om det över huvud taget är möjligt att 

argumentera för om Gud finns eller inte? Fram till för 100 år sedan menar Einhorn, var det i 

Sverige ovanligt att man inte trodde på att Gud existerade. Gud var enligt honom för de flesta 

människor något helt självklart. 53 Nuförtiden uppger många västerlänningar enligt Einhorn att 

de är ateister, det vill säga anser att Gud överhuvudtaget inte existerar. Än fler hävdar att de är 

agnostiker, det vill säga inte vet om de tror på Guds existens eller inte.54 

Av svaren på mitt frågeformulär märker jag två tydligare ställningstaganden. 38 % av männen 

och 19 % av kvinnorna är säkra på att Gud inte existerar. Samtidigt tror 33 % av männen och 

44 % av kvinnorna att Gud är en person eller någonting som hjälper oss människor. Enligt 

min egen analys av de svaren tyder det på att ungdomar nuförtiden ofta är kategoriska i sitt 

tänkande. Antingen tycker de det ena eller det andra och de står sedan fast vid det. Det anser 

jag mig märka i mitt arbete som gymnasielärare. Det är vidare fler kvinnor än män som anser 

att Gud är en person som hjälper. Av det drar jag slutsatsen att kvinnorna har en lite mer mjuk 

sida, då man oftare tänker på Gud som en som hjälper dem i svåra stunder. Män i 18-års-

åldern hävdar jag vidare, har ofta svårare att erkänna att de tror på eller tänker på Gud. Det 

skulle inte passa in i deras livsstil i övrigt. Jag menar att unga män i den åldern inte är lika bra 

på att visa upp sina mjuka sidor, som kvinnor är. 

5.2.2 Fråga 2. Har du en positiv eller negativ bild av Gud? 

På den här frågan svarar 68 % av männen och 50 % av kvinnorna i min undersökning att de 

inte vet om de har en positiv eller negativ bild av Gud.20 

Det här kan ha att göra med att unga människor i18-års-åldern är mer medvetna om vad som 

händer i världen, än 6-och-7-åringarna. När det gäller barnen var nämligen majoriteten av 

dem i intervjuerna positiva till Gud.  
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De flesta ansåg att Gud är snäll, på frågan om Gud är snäll eller dum. Ungdomarna i 18-

årsåldern är medvetna om den samtid de lever i på ett annat sätt än vad 6- och -7-åringarna är. 

Några av kvinnorna svarade till och med att de förut hade en positiv bild av Gud, men att den 

med tiden har förändrats. Stefan Einhorn skriver i En dold Gud, 1998 om att kristendomen 

genom tiderna har försökt förklara varför det finns ondska i världen, med att det som motpol 

till Gud finns en djävul som representerar ondskan i världen. Djävulen vill enligt Einhorn 

fresta oss från att gå den rätta vägen och göra bra saker. Det visar enligt kristendomen att 

djävulen står i en lägre rang än Gud.  Det onda placeras i och med det tankesättet utanför det 

goda Guden. Människan har således enligt Einhorn, alltid ett val att göra rätt eller fel.55  

Anledningen till att 18-åringarna har en kluven syn på Gud, har troligen att göra med 

kristendomens syn på Gud och djävulen. Kristendomens syn på att människan kan hamna i 

helvetet om hon gör orätt, hänger enligt mig säkert ihop med denna tvekan hos 18-åringarna. 

Är det verkligen en positiv bild av en Gud som skickar människor till helvetet? tycks de 

mena. I och med religionsvetenskapen i skolan får eleverna se olika sidor hos gudstron, i och 

med att man läser om olika religioner. Det är enligt mig inte är så konstigt att de då blir 

tveksamma på vilken syn på Gud de har. 

5.2.3 Fråga 3. Hur ser du på Gud som belönare/ bestraffare: 

På den här frågan svarar 74 % av männen samt 65 % av kvinnorna i min undersökning att de 

ser Gud som varken belönare eller bestraffare. Om man jämför med en liknande fråga som jag 

ställde till 6-och -7-åringarna i intervjun, nämligen den om Gud kan straffa om man gjort 

något dumt, ser man en tydligare tendens om att barnen ser Gud såsom en ickebestraffande 

sådan. Den tendensen är inte lika tydlig hos de 18-åriga ungdomarna. De som svarar att de ser 

Gud som belönare är 17 % av männen och 18 % av kvinnorna. Det intressanta är dock att av 

männen är det endast 8,7 % som anser att Gud är bestraffare, medan 18 % av kvinnorna ser 

Gud som bestraffare. Hur det kan komma sig att något fler kvinnor än män anser att Gud är 

bestraffare är svårt att dra någon slutsats av. Kanske är det så att bilden av Gud som en sträng 

och bestraffande fader,56 som en del barn i 6- och-7-årsåldern har, enligt Freud och Rizzuto, 

som Tamm refererar till i boken Barnens religiösa föreställningsvärld, 1986, stannar kvar 

längre hos kvinnor än hos män?  
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Ett svar på varför så många av 18-åringarna ser Gud som varken belönare eller bestraffare kan 

enligt mig vara att det inte är lätt att svara på sådana frågor om man inte har någon klar bild 

av vad eller vem Gud är.18-åringarna verkar nämligen inte ha funderat särskilt mycket på 

liknande frågor. De är inte tillräckligt intresserade av sådana frågor och funderingar. Det är så 

mycket annat som upptar deras tid och engagerar dem såsom idrott, kompisar, flick- och 

pojkvänner med mera. 

5.2.4 Fråga 4: Spelar Gud någon roll i ditt liv?  

På den här frågan svarar 72 % av kvinnorna och 81 % av männen att Gud inte spelar någon 

roll i deras liv. Av det kan man tydligt se att min hypotes att Gud inte spelar särskilt stor roll 

för 18-åringar, tycks hålla. Det är som jag nämnde i inledningen av uppsatsen, så mycket 

annat som upptar deras tid och intresse. Om man helt kort jämför den här frågans svar med 

frågan Vad Gud är för dig? svarar en del av 18-åringarna i min undersökning att Gud inte 

finns. Några hävdar även att de är ateister, även om det enligt Stefan Einhorn i boken En dold 

Gud, 1986, finns skäl att hävda att man om man inte har upplevt eller känt Guds närhet, 

snarare är agnostiker än ateist.57 Det gäller säkert de som svarar i mitt frågeformulär. De är 

således agnostiker istället för ateister. Det är dock enligt min åsikt inte troligt att 

gymnasieelever i 18-årsåldern vet skillnaden mellan en ateist och en agnostiker. Begreppet 

ateist är enligt vad jag menar, det begrepp en 18-åring använder då han uttrycker frånvaro av 

gudstro. Det beror enligt min mening på att det uttrycket används på ett felaktigt sätt inom till 

exempel media,  

Att Gud inte spelar någon roll i ungdomars liv är således märkbart i min undersökning. Om 

man ser till intresset i stort vad det gäller gudsfrågor är dock meningarna delade. Många 

ungdomar reser utomlands efter gymnasietiden och kommer då i kontakt med andra kulturer 

och religioner. Intresset för den egna församlingen och närliggande kyrkan verkar dock ha 

minskat i vårt moderna samhälle. Enligt Annika Broman som arbetar inom Svenska kyrkans 

konfirmandarbete, vilken Frisén tar upp i sin bok Ungdomar och identitet, 2006, har intresset 

för konfirmationsundervisningen svalnat på grund av att ungdomar nu för tiden tror att det 

fortfarande inom konfirmationsundervisningen förekommer uppräknande av bibelverser.58  

29 

                                                            
57 Einhorn, Stefan, En dold Gud, Stockholm, 1986, s 161f 
58 Frisén, Ann, Hwang, Philip,(red) se Annika Broman, Ungdomar och identitet, Stockholm, 2006, s 72 



 
 

Broman anser vidare att det är nyttigt med det åsiktsutbyte och funderingar över livsfrågor 

som ungdomarna kommer i kontakt med i och med konfirmationsundervisningen. Unga 

människor behöver reflektera över dessa frågor. I Frisens och Hwangs sammanställda bok 

Ungdomar och identitet, 2006, förekommer vidare resonemanget om gruppens betydelse för 

ungdomar av idag.  Där beskriver Helena Eriksson i en intervju från 2003 bland andra 

veganrörelsen, som en typ av livsåskådning som ungdomar vänder sig till. Den gruppen blir 

för dem en sorts livsåskådning. 59En annan form av ungdomsgrupp vilken jag i mitt arbete på 

Ryssbygymnasiet har kommit i kontakt med är jaktgrupper, bland jakt och viltvårdselever på 

skolan. Även där kan man märka att identiteten inom den gruppen är väldigt stark och 

betydelsefull. Eleverna på det gymnasium där jag har genomfört frågeformuläret bor även på 

skolans internat, vilket än mer gör att den grupp de tillhör blir betydelsefull. Den får en i det 

närmaste religiös innebörd för dessa sammansvetsade unga människor. Inom den 

gruppgemenskapen byggs det upp en trygghet och stark gruppgemenskap. Det här märker 

man också på svaren på fråga 10 i mitt frågeformulär. Där frågar jag om vad som är viktigast i 

livet för dem. Flera svarar jakt och gemenskapen inom kompisgänget.60 Bossius, 2003, skriver 

i Frisens och Hwangs bok Ungdomar och identitet, 2006, vidare om den så kallade 

subkulturen som breder ut sig bland dagens ungdomar. Ett exempel på det är Black Metal 

rörelsen. Inom den rörelsen är både gruppgemenskapen och livsåskådningen av stor vikt. Den 

är ett exempel på där både religion och musik medverkar till att skapa en stark och tydlig 

identitet hos ungdomar och hjälpa dem att möta det moderna samhället.61Det finns således 

många olika bevis på att ungdomar i dagens samhälle söker sig till liknande subkulturer jag 

har gett exempel på. Det är på sin plats att hävda att ungdomar idag i större utsträckning 

vänder sig till liknande gruppgemenskaper än till kyrkan och gudstron. Detta kan man dels se 

på det minskade antalet konfirmander, samt antalet kyrkobesökare inom den svenska kyrkan. 

Samtidigt som antalet engagerade unga inom den organiserade svenska kyrkan minskar, 

verkar intresset för andliga och existentiella frågor fortsatt dock enligt Frisén, vara stort.62                              

En orsak till det kan enligt mig vara att dagens ungdomar i och med att media ständigt 

bevakar vad som händer i världen, har kunnat bevittna stora naturkatastrofer och terrordåd 

från hela världen.  
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När de tar del av dessa katastrofer faller det sig naturligt att de börjar fundera på existentiella 

frågor. Att sedan enkelt härleda detta till att ungdomar tänker på Gud är att göra det för enkelt 

för sig. Existentiella frågor kan enligt min åsikt, nämligen se ut på många olika sätt för olika 

människor. Frågor som varför finns vi till? Vad händer när vi dör? med flera frågor är troligen 

vanligare förekommande bland dagens unga gymnasieelever. Jag hävdar att ungdomar i alla 

tider har varit intresserade av liknande frågor. Att leva ett liv utan att åtminstone någon gång 

fundera över dessa frågor, hävdar jag är näst intill omöjligt. I intervjuerna med 6- och-7-

åringarna ställde jag inte frågan om Gud är viktig för dem. Detta på grund av att jag inte tror 

att de hade kunnat förstå den frågan på rätt sätt. För att förstå en sådan fråga krävs det troligen 

att man är lite äldre och mer insatt i frågan. Jag kan således inte göra en jämförande analys 

mellan åldersgrupperna när det gäller det. 

5.2.5 Fråga 5: Har du någon gång bett till Gud? 

På den här frågan svarar 50 % av kvinnorna och 52 % av männen att de inte har bett till Gud 

någon gång. 50 % av kvinnorna och 43 % av männen svarar dock att de har bett till Gud 

någon gång. Av ovanstående kan man dra den slutsatsen att det är lika vanligt att man har bett 

till Gud, som att man inte har gjort det, som 18-årig gymnasist. Förr i världen var det enligt 

Hagevi, vilken Frisén refererar till, vanligt förekommande att man bad till Gud i och med att 

kyrkobesöken var betydligt mer frekventa än de är nu för tiden. I Ann Friséns artikel i boken 

Ungdomar och identitet, 2003,skriver hon att så stort antal som var femte svensk under tiden 

för andra världskriget besökte gudstjänster regelbundet, cirka en gång i månaden. 1994 hade 

siffran sjunkit till 8,4 % av befolkningen, en tämligen betydelsefull minskning.63På senare tid 

har dock minskningen stannat upp eller i viss mån avtagit enligt Hagevi, 2002 vilkens teori 

Ann Frisén skriver om i sin artikel. 64  Hagevi hävdar vidare att trots att Sverige har blivit 

starkt sekulariserat, det vill säga att svenska ungdomar har blivit mindre intresserade av 

institutionaliserat religionsutövande, har de trots det blivit allt mer intresserade av religions 

och livsåskådningsfrågor. Det är enligt Hagevi främst ungdomar och unga människor mellan 

15-39 år som har brutit den sekulariseringstrend som pågått i över hundra år. 65                                                 
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På den tiden då kyrkobesökandet var betydligt mer frekvent, var den andliga verklighet som 

unga människor kom i kontakt med helt kyrkans och såg ut på ett speciellt sätt, utan stort 

utrymme för egna tolkningar. I dagens samhälle tvingas istället den unga människan, enligt 

Frisén, välja sin egen andlighet. 66 I den unga människans sökande efter svar på livsfrågor 

kommer hon enligt Frisén, ofta i kontakt med andra kulturer och religioner i och med 

utlandsresor med mera. Intresset för den svenska kyrkan och vår traditionella Gud får man då 

enligt min tolkning ge avkall på. Det som ter sig lite mer exotiskt blir, hävdar jag ofta mer 

intressant, om man har ett intresse för livsfrågor. 

5.2.6 Fråga 6: Om du svarade ja, under vilka omständigheter? 

De som svarade att de någon gång har bett till Gud fick även svara på under vilka 

omständigheter de hade bett till Gud. Eleverna i min undersökning, fick själva skriva egna 

svarsalternativ vilka jag därefter sammanställde. Av dem svarade 100 % av kvinnorna att det 

var under svåra stunder de hade bett till Gud. Av männen svarade 38 % samma sak. Männen 

svarade således relativt annorlunda gentemot kvinnorna. Männens skäl till att de hade bett till 

Gud var för 25 % av dem att de hade varit på bröllop, dop eller begravning och i och med det 

bett till Gud. 25 % av männen svarade att de inte visste om de hade bett till Gud. 13 % av dem 

svarade att de hade blivit tvingade att be. Varför de hade blivit tvingade kan man endast gissa 

sig till. Möjligtvis kan det ha varit i samband med konfirmationsundervisningen då de på 

något sätt kände sig tvungna att be. 

Ronald Goldman och David Elkind, vilka Tamm refererar till i Barnens religiösa 

föreställningsvärld, 1986, är två forskare som har undersökt barns uppfattning om bönen. De 

har i sina undersökningar kommit fram till att små barns syn på bönen skiljer sig en hel del 

från äldre barns och ungdomars syn på den samme. De menar att barn i förskoleåldern samt 6- 

och-7-åringar inte ser innebörden av bönen som det viktigaste, utan de ser på bönen som 

något rituellt, magiskt och diffust. De har en mycket oklar uppfattning om vad bön är. Barn i 

den åldern är även mer egocentriska i sin önskan i bönen. När det gäller barn och ungdomar 

från mellanstadieåldern och uppåts syn på bön, är den enligt Goldman och Elkind, av en mer 

meditativ karaktär och i ett syfte att vara självanalyserande. Bönen är för dem endast eller 

främst till för de som tror på Gud.24 
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Barn och ungdomar i den åldern blir även mer medvetna om att det existerar olika religioner 

och att utövandet av bönen skiljer sig mycket åt mellan de olika religionerna.67                                                 

Om man jämför 6- och-7-åringars uppfattning av bönen med tonåringar i 18-årsålderns 

uppfattning av densamme, kan man således enligt Goldman och Elkind, ana att bönen blir mer 

förankrad till gudstro, ju äldre barnet eller ungdomen är. Ett yngre barn ser bönen mer som en 

ritual, som ett moment i vardagen i samband med läggning till exempelvis. 68När det gäller 

ungdomarna i min undersökning kan jag märka att framförallt kvinnorna har en meditativ och 

tröstande syn på bönen, vilken de tar till när någonting svårt har hänt i deras liv.  Männen 

verkar ha en mer rituell syn på bönen, vilket möjligtvis kan tyda på att de inte förankrar bönen 

till gudstro på samma sätt, utan ser på den på ett mer rituellt sätt.  

5.2.7 Fråga 7: Är du konfirmerad? 

På den här frågan svarade 58 % av kvinnorna och 48 % av männen att de var konfirmerade. 

Vidare svarade 37 % av kvinnorna och 52 % av männen att de inte var konfirmerade.  

Andelen bortfall av svar när det gäller kvinnorna på den här frågan, kan bara bero på att några 

helt enkelt missade att svara på den frågan i mitt frågeformulär. Av svaren kan man dra 

slutsatsen att det är ungefär lika många av ungdomarna i min undersökning som är 

konfirmerade och lika många som inte är konfirmerade. Bland kvinnorna är andelen 

konfirmerade något större, än bland männen. Hänvisar man till tidigare forskning som 

svenska kyrkans årliga Riksrapport-2008, Konfirmand 2008 går det att se liknande tendenser. 

I den årliga Riksrapporten har 10 000 konfirmander fått svara på en enkätundersökning med 

likande frågor som vad som fick dem att konfirmera sig, hur de upplevde konfirmationstiden, 

med flera frågor relaterade till konfirmationstiden. I den rapporten framgår det att hälften av 

landets 15-åringar valde att konfirmera sig. Orsakerna till att de valde att konfirmera sig 

påminde mycket om de orsaker jag fick fram i min undersökning. Att kompisar valde att 

konfirmera sig var en vanlig orsak, samt att släkten förväntade sig det, cirka 50 %. Över 

hälften av ungdomarna valde vidare att konfirmera sig därför att de förväntade sig att få 

presenter på konfirmationsdagen.69  
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I det förindustriella jordbrukssamhället var konfirmationen enligt Ann Friséns artikel av stor 

vikt för unga människor. Ungdomarna ansågs nämligen bli vuxna i och med konfirmationen. 

Efter konfirmationen ansågs den unge vuxne/a kunna försörja sig själv.70                                                           

Nu för tiden har dock andelen konfirmerade i Sverige minskat drastiskt. I Ann Friséns artikel i 

hennes och Philip Hwangs bok Ungdomar och identitet, 2006, refererar hon till Annika 

Broman som arbetar med Svenska kyrkans konfirmandarbete. Annika Broman menar att 

minskningen beror på att ungdomar nu för tiden tror att kyrkans konfirmationsarbete 

fortfarande går ut på att rabbla bibelord utantill. Nu för tiden talar man i stället om livsfrågor 

inom konfirmationsundervisningen, vilket inte alla känner till. Hon hävdar att det ofta är det 

som de unga söker sig till. De vill och har ett behov av att tala om de existentiella frågorna. 

Kyrkan har dock svårt att nå ut med sitt budskap till dagens unga människor. 71  

Att ungdomar har ett behov av att diskutera livsfrågor hävdar jag stämmer till fullo. Inom 

religionsundervisningen på gymnasiet märker man att eleverna har funderingar och ett behov 

och intresse av att diskutera de stora livsfrågorna. Det intresset hävdar jag kommer redan i 

tidig tonår, då konfirmationsundervisningen är aktuell.  Enligt min undersökning kan jag 

märka liknande tendenser hos ungdomarna jag har ställt frågor till. Ungefär hälften av 

eleverna jag har ställt frågan till är konfirmerade. Varför de konfirmerade sig frågade jag 

aldrig, men i en del svar kom det fram att en del av ungdomarna kände sig tvungna på grund 

av tryck hemifrån. Vissa svarade att de gjorde det för att få presenter eller för att kompisarna 

skulle konfirmera sig. I de svaren märks stora likheter med svenska kyrkans årliga 

riksrapport-2008. Personligen menar jag att trycket hemifrån, från far eller morföräldrar och 

skäl som att kompisar gör det, är anledningen till att unga människor väljer att konfirmera sig. 

Det är troligen relativt få unga människor, om de inte är kyrkligt aktiva, som konfirmerar sig 

för gudstrons skull och för att lära sig mer om det. Även om intresset för livsfrågorna börjar 

utvecklas än mer i konfirmationsåldern har de unga troligen ännu inte i den åldern kommit till 

djupare insikt..  
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5.2.8 Fråga 8: Om du svarar ja, på vilket sätt har det påverkat din syn på 

Gud? 

Av de i min undersökning som svarade att de var konfirmerade, svarade 83 % av kvinnorna 

att det inte hade påverkat deras syn på Gud. Av männen svarade 78 % att det inte hade 

påverkat deras syn på Gud särskilt mycket. Av kvinnorna hade dock 8,3 % börjat tro mer. Den 

andel män som hade börjat tro mer på Gud var 11 %. Den procentandel kvinnor som hade 

börjat tro mindre, (eller annorlunda) var 8,3 %. Av männen var den siffran 11 %. Av det här 

kan man dra slutsatsen att konfirmationen inte märkbart har påverkat ungdomarnas 

uppfattning om Gud. Möjligtvis kan det bero att vilket jag tidigare har hävdat, ungdomarna i 

14-årsåldern inte är tillräckligt mogna för att ta till sig konfirmationsundervisningen. Det som 

avgör om de konfirmerar sig eller inte är snarare om kompisarna gör det och/eller 

förväntningarna hemifrån. Med det som skäl är det enligt min mening inte så konstigt att 

ungdomarna vid den tidpunkten i livet inte är öppna nog att möta en förändring i sättet att 

begrunda Gud på. Enligt fransmannen Pierre Babin, som Maare Tamm bland andra refererar 

till i sin bok Barnens religiösa föreställningsvärld-1986, utvecklas ungdomars gudsbild i 13-

19- årsåldern. Utvecklingen ser dock olika ut under den perioden. Om man ser till 

tonårspojkens gudsbild framstår Gud främst som en objektiv Gud . Han är skaparen av jorden 

och himlen Han är den allsmäktige härskaren som kräver av människan: lydnad, goda 

gärningar, självständighet och personligt ansvar. Gud är en absolut auktoritet för tonårspojkar. 

Enligt Babin tar tonårspojkar till sig sådana egenskaper hos Gud som styrka, makt, renhet, 

helighet och fullkomlighet. Gud är vidare en rättvis domare och laggivare. Tonårspojken ser 

enligt Babin på Gud på ett rationellt och intellektuellt sätt. I de fall Gud älskas och vördas av 

tonårspojken görs det ändå med en viss distans till honom. I de fall tonårspojken tvivlar på 

Guds existens gör han även det rent intellektuellt. Om tonårspojken inte finner tillräckliga 

övertygande bevis för Guds existens, blir han istället agnostiker, det vill säga väljer att 

förkasta idén om Guds existens. Unga män har enligt Babin svårt att acceptera det som är 

osäkert, mångtydigt och paradoxalt i tillvaron. Enligt Babin är det svårt att utesluta någon av 

dessa termer när det handlar om religion. 72 Det är någonting som jag anser mig märka i min 

undersökning.  
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Tonårspojkarna var de som verkade mest skeptiska till de frågor jag ställde till dem. Även om 

de flesta svarade på frågorna så var det vissa som verkade riktigt skeptiska. Uttryck som att de 

inte tror på Hokus Pokus kunde man höra muttrandes i bänkraderna. Man kan här ana att 

Babin har visst fog för sitt påstående att det föreligger viss skepsis mot gudsbegreppet bland 

denna grupp av unga människor.   

För tonårsflickorna ser enligt Babin gudsbegreppet annorlunda ut. För dem är gudsbegreppet 

på ett personligare och mer känslomässigt plan. Gud ses för dem som den som älskar och 

beskyddar oss. Tonårsflickorna ser inte Gud som något objektivt, utan tänker på honom på ett 

mer känslosamt vis. Enligt Babin är det vidare fler flickor i den här åldersgruppen än pojkar, 

som är religiösa. De ser vidare gudskärlek som något som skall uppfattas med känslan inte 

nödvändigtvis med förnuftet. 73 I min undersökning kan jag märka tendenser till att det 

förhåller sig på det viset. De kvinnor i min undersökning som beskriver att de har en gudstro 

beskriver den på ett kärleksfullt och subjektivt sätt. Jag tolkar det som att Gud för dem är en 

hjälpare och stödjare, framförallt när människan har det som svårast i livet. 

5.2.9 Fråga 9: Är dina vårdnadshavare troende? 

På den här frågan svarade 67 % av kvinnorna och 62 % av männen att deras vårdnadshavare 

inte är troende. De som svarade att de är troende var 11 % av kvinnorna och 24 % av männen.  

Den andel av eleverna som inte visste om deras vårdnadshavare är troende eller inte var 22 % 

av kvinnorna och 14 % av männen. Enligt Vergote i Maare Tamms bok Barnens religiösa 

föreställningsvärld, 1986, spelar det stor roll för barn och ungdomar, vilken uppfattning deras 

föräldrar har om moral, när det gäller vilken uppfattning de själva kommer att ha om 

moralfrågor.74 Än viktigare, vilket troligen hör ihop med gudstro är om det har talats om Gud 

i hemmet eller i den närliggande miljön barnet eller ungdomen befinner sig i. Den moraliska 

utvecklingen grundläggs även av andra förebilder i barnets närhet. Enligt Vergote, har 

identifikationsprocessen en stor betydelse i ett barns moraliska utveckling. Ett litet barn 

identifierar sig tidigt med en eller flera människor i dess närhet som för barnet blir en slags 

idol.  
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Exempel på detta kan vara en kärleksfull mor, en trygg och stabil far, en trogen vän m.m. 

Enligt Vergote bildar sällan barnet en egen personlighet helt skilt från sina närståendes sätt att 

leva och vara.75Om man drar paralleller till mina undersökningar om barns och ungdomars 

gudstro kan man se tendenser till att ovanstående tycks stämma, både hos barnen samt hos 

ungdomarna. De av ungdomarna som svarade att Gud var viktig för dem, hade troende 

föräldrar. I barnundersökningen kan man se liknande mönster. De barn som kände till 

någonting om Gud, talade antingen om Gud hemma, eller hade en far som var präst.   

5.2.10 Fråga 10: Vilka värden är viktigast i ditt liv? 

På den här frågan svarade 44 % av kvinnorna och 9,5 % av männen i min undersökning att 

kärlek, trygghet och frihet var de viktigaste substanserna i deras liv.  Något annat som var 

vanligt förekommande i ungdomarnas svar var vänner och familj. 50 % av kvinnorna och 33 

% av männen svarade att vänner och familjen är det viktigaste i deras liv. Noteras bör även att 

24 % av männen svarade att pengar, karriär och jakt är det viktigaste i deras liv. Av kvinnorna 

svarade inte någon av dem det. Av det här kan man dra slutsatsen att kvinnor, i min 

undersökning, intresserar sig mer om sådana så kallade mjuka värden såsom kärlek, trygghet 

och familj. Även frihetsfrågan ligger tydligen kvinnorna närmare hjärtat än männen. Dock 

svarade hela 33 % av männen att vänner och familj är viktiga för dem. Jag tror att det 

egentligen inte är så stor skillnad mellan män och kvinnor i den här frågan, utan männen 

kanske bara inte så gärna uttrycker ord som kärlek så gärna som kvinnor gör.                                                    

De män som uttrycker att jakt, pengar och karriär är viktigast kan ha gjort det för att 

provocera en aning. I annat fall kan det vara så att de missförstod frågan. Att kalla jakt och 

karriär för värden är i mina ögon inte en korrekt tolkning av den termen.  

En grupp av lärare och forskare vid Göteborgs, Lunds och Uppsala Universitet har 

sammanställt boken Talande tro: ungdomar, religion och identitet, 2003.  I den boken 

behandlar Göran Larsson i en artikel ämnet ungdomars identitet. Han skriver om 

ungdomstiden och hur annorlunda den ser ut i dagens samhälle jämfört med gårdagens 

samhälle. I dagens samhälle förlängs ungdomstiden och med den ungdomskulturen som hör 

ihop med ungdomar. Även om ungdomar rent juridiskt menas vara vuxna när de har fyllt 18, 

så anses de fortfarande som ungdomar i den åldern.  
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Larsson hävdar vidare att det i dagens samhälle är mer kulturellt och socialt accepterat att inte 

skaffa familj och ta socialt ansvar, än vad det var förr i världen. Det beror dock på att den 

ekonomiska strukturen i samhället ser annorlunda ut idag med större problem på 

arbetsmarknaden och svårigheter på bostadsmarknaden. 76  Enligt min åsikt har 

valmöjligheterna ökat i och med det moderna samhället och gjort att ungdomarna har fått 

många val att ställa sig till. Det har enligt mig orsakat en hel del svårigheter för dem att välja 

rätt.  

Enligt ungdomsforskarna Thomas Ziehe och Ove Sernhede, vilka Göran Larsson refererar till 

i sin artikel i boken, Talande tro, ungdomar, religion och identitet 2003, har mycket förändrats 

när det gäller barn och ungdomstiden sedan modernitetens genombrott. I det gamla 

jordbrukssamhället samt i den tidiga industrialiseringens tid, var framtiden mer utstakad för 

de unga och valmöjligheterna begränsade. De valmöjligheter som finns för de unga i dagens 

moderna samhälle skapar dock nya problem som osäkerhet och existentiell ångest, hävdar 

Giddens, vilken Larsson vidare refererar till i sin artikel.77 De problemen uppstod enligt min 

åsikt troligen inte på samma sätt, när ungdomarna förr hade vägen utstakad för sig och 

planerna för framtiden bestämda. Om jag jämför det här med den fråga jag ställde 

ungdomarna i mitt frågeformulär om vilka värden som var viktigast i livet för dem, kan man 

vilket tidigare nämnts, märka att i min undersökning är kärlek, trygghet, frihet, vänner och 

familj av högsta prioritet för 18-åringarna. Om man jämför det med Zihe och Sernhedes 

åsikter i Göran Larssons artikel Ungdomar, religion och identitet, hur viktig den utstakade 

vägen var för de unga människorna under den tidigare industrialiseringsperioden,78 kan man 

enligt min undersökning se att arbete, karriär med mera, får mindre betydelse för ungdomar 

nu för tiden. Familjen är mycket viktig för dagens ungdomar. Att det förhåller sig på det viset 

anser jag är glädjande. Det är ett tecken på att ungdomar av idag ser till andra värden i livet än 

pengar och karriär. De som ansåg att pengar, karriär och jakt var viktigast var en grupp män 

vilka möjligen inte var helt sanningsenliga iallafall. Jämför man män och kvinnor i den här 

frågan, märker man i min undersökning, ett mer medkännande och familjärt beteende hos 

kvinnorna, i alla fall på ytan. 
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6. Diskussion 

 I och med 7-årsåldern blir barnen enligt Harms, vilken Tamm tar upp i sin bok, ofta 

intresserade av Gud och livsfrågor på ett mer realistiskt sätt.  De börjar se världen på ett mer 

verkligt sätt, som den faktiskt är. Den sagobetonade gudsbilden och veklighetsuppfattningen 

förändras.79 Den egocentriska världen ett förskolebarn lever i förändras enligt Harms, till en 

värld där barnet börjar se mer vad som händer omkring dem. De ser ännu på det hemska i 

världen med ett oskuldsfullt och barnsligt sinne. Intresset för Gud är för en 7-åring enligt 

Harms under den perioden starkare och allvarligare än det någon gång senare i livet kommer 

att bli.80  

Det här intresset anser jag dock svalnar med åren och ersätts av andra vuxna och kompisar. I 

dagens samhälle är Gud inte lika viktig för barn idag som förr i världen, exempelvis inom 

jordbrukarsamhället under den förindustriella tiden. Det finns så mycket annat som drar till 

sig uppmärksamheten, till exempel idrottsaktiviteter av olika slag, kompisar med mera.  Att 

det förhåller sig på det viset är dock inte alltid endast av godo, eftersom tempot i vår vardag 

märkbart har skruvats upp. Detta medför att många barn idag känner sig stressade och inte får 

det lugn de så väl behöver. Det var säkert annorlunda förr i världen när gudstron var ett 

naturligt inslag i den svenska vardagen . Exempelvis var menar jag vidare, bordsböner och 

aftonböner ett vanligt inslag även i hem som inte ansågs vara särskilt religiösa. Då var även 

tempot lägre och kanske även livskvalitén högre. För en 18-årig gymnasist ser tillvaron även 

den helt annorlunda ut än under den förindustriella tiden då vi enligt Frisén, framför allt var 

jordbrukare i Sverige. En 18-åring betraktas nu som ungdom en betydligt längre period i sitt 

liv än förr i välden. Förr ansågs en ung människa allt enligt Frisén, som vuxen efter att hon 

eller han hade konfirmerat sig och var redo att försörja sig. Nu för tiden förlängs 

ungdomstiden med studier och en friare livsstil. Religionen och kyrkans roll är inte särskilt 

viktig i dagens samhälle. Andelen konfirmerade minskar och andelen aktivt troende 

människor minskar i antal. Intresset för andlighet och andra religiösa kulturer har dock inte 

minskat, utan har snarare fått en renässans. Dagens unga människor har enligt Friséns artikel 

ett intresse och ett engagemang för många olika riter och kulturer, som gör att de skapar en 

gemenskap tillsammans.81  
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Barn i 6 och 7-årsåldern är nyfikna och öppna för nya saker. I den här åldern har de även 

börjat fundera på livsfrågor av olika slag. Barnen i min intervju var glada och nyfikna, samt 

villiga att svara på mina frågor.  Det verkade som att de var måna om att läsa av mig rätt och 

försöka se vad jag ville att de skulle svara. Flera av barnen var dock inte särskilt talföra när 

det gällde att besvara frågor kring det här ämnet, en orsak till det kan ha varit att ämnet var för 

svårt för dem. Den skillnad jag framför allt märkte mellan 6-och-7-åringarnas svar var att 7-

åringarna svarade med lite mer eftertanke än 6-åringarna, samt att 6-åringarna svarade kortare 

på frågorna än 7-åringarna. När barnet blir 7 år upptäcker det enligt Piaget vilken Tamm 

refererar till, att de gudalika egenskaper den har gett sina föräldrar inte längre tycks stämma 

överens. Barnet upptäcker i 7-årsåldern att deras föräldrar inte kan allting. Tvivel uppstår om 

hur mycket föräldrarna egentligen vet om livet. Andra vuxna och eller Gud, får nu enligt 

Piaget, i Tamms bok, dela på barnens kärlek och respekt.82 

7-åringarnas intresse för gudsfrågor verkar enligt min undersökning vara större än 6-

åringarnas.7-åringarna ser Gud mer som en hjälpare än endast som en mytomspunnen figur, 

fast med mänskliga egenskaper precis som 6-åringarna. Även svaren 7-åringarna gav var av 

mer filosofisk karaktär, det vill säga de tänkte lite mer på hur saker hänger ihop i världen, 

samt på livet och döden mer mera. Jag tycker mig efter mina undersökningar kunna hävda att 

barn bryr sig mycket om andra människor, de har en medfödd insikt om vad som är rätt eller 

fel. Barn i den här åldern har även lätt för att intressera sig för nya saker och har en längtan 

efter att upptäcka världen. Det är i den här åldern barn börjar utveckla sitt tänkande om 

livsfrågor och utveckla sin egen individ. Den vetgirighet barn har i den här åldern är enorm 

och nyfikenheten samt glädjen till livet ännu större. Ungdomar i 18-årsåldern tycker jag mig 

märka värnar om sin familj och sina vänner främst. De har en optimistisk syn på framtiden 

och anser att de kan påverka sitt liv själva utan påverkan eller inverkan av någon Gud som 

inte är särskilt viktig för dem. Att Gud inte är särskilt viktig är inte så konstigt, då gudstro inte 

får någon vidare slagkraft inom media eller i samhället i övrigt. Även om den stressade 

människan i vårt svenska samhälle mer har börjat intressera sig för avstressande 

träningsformer som exempelvis yoga, meditation och andra lugnare träningsformer med fokus 

på andlighet, har vi inte den tid i vårt moderna samhälle att hinna ägna oss åt funderingar 

kring gudsfrågor och andlighet, så mycket som vi kanske hade haft behov av.  
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Det behovet har istället ersatts av mer materialistiska behov. Vi strävar efter en hög materiell 

standard och tävlar om vem som har finast bil, hus eller lägenhet. I Sverige anses det fint med 

en bra karriär och att klättra på karriärstegen. I många andra länder är gudsfrågor betydligt 

viktigare i dagens samhälle än vad de är i Sverige. I till exempel många afrikanska länder är 

Gud en del av människors vardag på ett helt annat sätt. De har sina husgudar som de dagligen 

ber till för att få lycka och välgång. Deras sätt att se på lycka skiljer sig dock betydligt från 

vår materialistiska syn på lycka. I vårt svenska samhälle anser jag, har vi möjligen tappat 

fokus på vad som är allra viktigast. Glädjande är dock att familjefrågor och att satsa på 

familjen återigen har blivit viktigt i vårt samhälle och så att säga kommit att få en renässans.  

Att få en klar bild av barn och ungdomars syn på Gud är naturligtvis inte lätt. Genom mina 

intervjuer och utfrågningar har jag i alla fall gjort ett ödmjukt försök att få en uppfattning om 

barns och ungdomars gudsbild. Det svåra med uppsatsen har varit att det är svårt om inte 

omöjligt att få några logiskt beskrivbara svar. Det är svårt på grund av att gudsfrågor och 

gudstro är så abstrakt och svårgripbart. Andelen tidigare undersökningar om barn och 

ungdomars gudsbild är också begränsad. 
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Bilaga 1
Fråga 1 Vad är Gud? Fråga 2  Är Gud  dum eller snäll ?

Svar P 6år F 6år % Svar P 6år F 6år %
Vet ej  8 9 63 Snäll 8 6 87.5
Människa 4 4 30 Dum  2 0 12.5
Avvikande svar  1 3.7 Avvikande 
"tar hand om alla 1 3.7 svar
människor"
Tot 12 15 100 n=27 Tot 10 6 100 n=16

P 7år F 7år % P 7år F 7år %
Vet inte 4 0 22 Snäll 11 8 100
Är  i himlen 3 0 17
Gör snälla och 5 4 50
praktiska saker
(till exempel skapare
och hjälpare)
Avvikande svar 1 1 11
Tot 13 5 100 n=18 Tot 11 8 100 n=19

Fråga 3  Kan Gud straffa dig om du gjort någonting dumt ? 

Svar P 6år F 6år %
Ja 2 5 39
Nej 6 2 44
ja, om man 2 1 17
gjort något
dumt

Tot 10 8 100 n=18

P 7år F 7år %
Nej 7 3 53
Ja 2 3 26
Vet inte 3 1 21

Tot 12 7 100 n=19

Fråga 4 : Var tror du att Gud bor ? Fråga 5: Talas det om Gud hemma hos dig?

Svar P 6år F 6år % Svar P 6år F 6år %
I himlen 8 4 63 nej  7 8 78.9
vet inte 0 2 11 någon gång 3 1 21.1
annan plats påjorden 4 1 26
Tot 12 7 100 n=19 10 9 100 n=19

P 7år F 7år % P 7år F 7år %
I himlen 10 7 94 nej 9 6 83.3
vet inte 1 0 5.6 någon gång 2 1 16.7
Tot 11 7 100 n=18 Tot 11 7 100 n=18
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Bilaga 2
18‐åringar. Gudsfrågor

Fråga 1  Vem eller vad är Gud för dig?
Svar Man % Kvinna %
Vet ej  2 9.5 1 6.25
Påhitt 2 9.5 1 6.25
Symbol för tro 1 4.8 3 18.75
Person(som hjälper) och……….. 7 33 7 43.75
Ingenting,finns ej 8 38 3 18.75
Någonting somvi inte kan förstå 1 4.8 1 6.25
%

Fråga 2  Har du en positiv eller negativ bild av gud
Svar Man % Kvinna %
Positiv 4 21 7 38.89
Negativ 2 11 2 11.11
Vet ej 13 68 9 50

Fråga 3  Hur ser du på gud som belönare/bestraffare
Svar Man % Kvinna %
Belönare 4 17 3 17.65
Bestraffare 2 8.7 3 17.65
Inget av det 17 74 11 64.71

Fråga 4  Spelar Gud någon roll i ditt liv ?
Svar Man % Kvinna %
Ja 3 14 3 16.67
Nej 17 81 13 72.22
Beror på/ Både och 1 4.8 2 11.11

Fråga 5 Har du någon gång bett till Gud?
Svar Man % Kvinna %
Nej  11 52 9 50%
Ja 9 43 9 50%
Ej svar 1 4.8

Fråga 6   Om du svarar ja, under vilka omständigheter ?
Svar Man % Kvinna %
Svåra stunder 3 38 5 100
Tvungen 1 13 0 0
annat skäl,dop, bröllop, kyrka, begravning 2 25 0 0
Vet ej 2 25 0



Fråga 7 Är du konfirmerad?
Svar Man % Kvinna %
Nej  11 52 7 36.84
Ja 10 48 11 57.89

Fråga 8  Om du svarar ja, på vilket sätt har det påverkat din syn på G
Svar Man % Kvinna %
Inte så mycket 7 78 10 83.33
Tror mer 1 11 1 8.333
Tror mindre, annorlunda 1 11 1 8.333

Fråga 9 Är dina vårdnadshavare troende
Svar Man % Kvinna %
Nej  13 62 12 66.67
Ja 5 24 2 11.11
Vet ej 3 14 4 22.22

Fråga 10  Vilka värden är viktigast i ditt liv ?
Svar Man % Kvinna %
Kärlek, trygghet, fiket 2 9.5 8 44.44
Annat 7 33 1 5.556
Pengar, karriär, jakt 5 24 0 0
Vänner, familj 7 33 9 50
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