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Abstract 

 

Titel: Children's concepts of God – A study of students in the first and third grade 

By: Emma Ekenmo 

 

The purpose of this essay is to examine different conceptions of God children express in speech and 

image. The essay also concern how children's images of God are shaped in a secular and pluralistic 

society, such as Sweden. The children included in the investigation are in first and third grade in 

middle-sized Swedish town's primary school. In the essay, two methods are used, which is picture 

analysis and qualitative interviews. The material consists of 47 children's drawings and a smaller 

selection of interviews with the child's drawing as a starting point. The children's drawings were 

then analyzed with the help of a narrative model. 

 

The results indicate that the majority of children in the sample have an anthropomorphic concept of 

God. The material is analyzed with the theories of George Herbert Mead's theory of symbolic 

interactionism and Peter L. Berger's arguments about secularization. The results show that the 

children interact with different people and groups from whom they take on different conceptions of 

God. The results show that the children are continuously influenced by their surroundings. In 

today's secular and pluralistic society the children meet people and groups who have different 

interpretations of reality. The children take into possession the conception of God that is the most 

prominent in their structure of plausibility. With the support of my material, I would argue that 

research need to take the children's environment seriously in studies of children's conceptions of 

God and not only depend on theories of cognitive development. 

 

My findings suggests that a majority of the children not only have an anthropomorphic concept of 

God, but also many times believe in an anthropomorphic God, which in turn is interesting in a 

secular society. 

 

Keywords: Gudsföreställning, gudsbild, barnintervjuer, teckningar, sekularisering, symbolisk  

      interaktionism 
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1. Inledning  

För inte så länge sedan var det mer vanligt än idag att den äldre generationen berättade om gud för 

barnen. I skolan berättades det att det var gud som hade skapat jorden och de första människorna. 

På kvällarna innan barnen skulle sova bad man aftonbön tillsammans i tron om att de skulle vara 

beskyddade av gud och himlens änglar. Mycket har förändrats sedan dess och sekulariseringen har 

satt sina spår i samhället. Istället för teorin om att gud skapade jorden och dess människor, talas det 

istället om ”Big Bang” och om Charles Darwins evolutionsteori. Idag har inte heller aftonbön en 

självklar plats i de svenska hemmen. I många familjer har den ersatts av TV-program eller med en 

sagostund.
1
 Detta har fått mig att fundera på hur barns gudsföreställning ser ut i dagens samhälle. 

 

Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder, dock finns det tecken på att 

människor, stora som små, funderar och ställer de eviga frågorna: Vem skapade världen? Vem 

skapade människorna? Finns gud? Vem är gud? I alla tider har människan grubblat över guds 

existens och har önskat veta vem och hur gud är, förutsatt att han finns. Trots att ingen har några 

säkra svar har alla, enligt psykologen Maare Tamm, en inre föreställning som förändras med åren, 

såväl barn som vuxna.
2 

Hon menar vidare att gudsföreställningen byggs upp tidigt hos barn genom 

att de har en relation till sin far. Denna relation kommer att avspegla den föreställning som barnet 

får om gud.
3
 Men hur kan barns gudsföreställningar se ut i ett mångreligiöst samhälle och där 

religionen inte längre har en lika stor självklarhet som tidigare? Jag vill därför i min uppsats ta reda 

på vilka gudsföreställningar som barn i årskurs 1 respektive årskurs 3 ger uttryck för både i tal och 

bild.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I min undersökning utgår jag, enligt Tamms resonemang, från att människor har en 

gudsföreställning. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka gudsföreställningar barn ger uttryck 

för både i tal och bild. I undersökningen är jag ute efter att ge en bild av barns subjektiva livsvärld, 

så som den upplevs utifrån deras perspektiv.
4 

Syftet är också att ta reda på varifrån barn hämtar sina 

idéer till sin gudsbild i ett sekulariserat och pluralistiskt samhälle. Frågeställningarna blir således: 

 

1) Vilka gudsföreställningar ger barnen i årskurs 1 och 3 uttryck för? 

2) Hur formas barnens gudsföreställning i ett pluralistiskt och sekulariserat samhälle? 

                                                 
1 Tamm 1986: 5 

2 Ibid., 1986: 10 

3 Ibid., 1986: 10f 

4 Se Repstad 2007: 17 
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1.2 Begreppsdefinition  

När det gäller definitionen av begreppen gudsföreställning, gudsbild och gudsrepresentation väljer 

jag i uppsatsen att använda dem synonymt. Med dessa begrepp menar jag den samlade bilden av 

vad barnen tänker, känner om gud samt vilka föreställningar de har om karaktär, utseende och 

egenskaper. I den tidigare forskning som har studerats använder vissa forskare de ovannämnda 

begreppen på liknande sätt, medan andra forskare gör en åtskillnad dem emellan. I kapitel 5 finns en 

närmare beskrivning av hur de olika begreppen kan definieras, enligt psykoanalytikern Ana-Maria 

Rizzuto.
5
  

 

2. Metod  

I följande del kommer en beskrivning av tillvägagångssättet för studien att redovisas. I studien har 

en så kallad metodtriangulering används. Det betyder att två olika metoder har valts att kombineras 

för att se fenomenet utifrån ett bredare dataunderlag. Barn i utvalda skolklasser har först fått rita sin 

föreställning av gud och sedan har ett urval av barn intervjuats med bland annat bilderna som 

utgångspunkt. Således har både bildanalyser av barnens teckningar och kvalitativa intervjuer 

genomförts. Jag har dock valt att lägga större tyngdpunkt på de kvalitativa intervjuerna. Pål 

Repstad, professor i religionssociologi, menar att det kan vara en fördel att använda sig av 

metodtriangulering eftersom det: ”ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkning.”
6
  

 

2.1 Bildanalys   

I valet av metod till analysen av barnens teckningar fann jag Karin Aronssons, socialpsykolog och 

professor, resonemang om narrativ analys användbar. Aronssons poängterar i boken Barns världar – 

barns bilder (1997) att: ”barns bilder inte skapas i ett vakuum.”
7
 Hon menar istället att barn 

påverkas i sitt bildskapande av både formella och informella ”lärare”. Hon menar vidare att dessa 

”lärare” kan bestå av skolans lärare respektive föräldrar, kompisar eller äldre syskon.
8
 Elisabet 

Ahlner Malmström, förskollärare, folkhögskollärare och doktorand inom pedagogik, menar likt 

Aronsson att föräldrar och kamrater har en stor del i barns bildskapande, dock nämner hon även att 

media kan anses vara en påverkningskälla.
9
 Aronsson anser därför att barns bilder skapas i en social 

situation där interaktionen med andra människor är viktig.
10

   

                                                 
5 Vilket jag alltså inte efterliknar i denna uppsats 

6 Repstad 2007: 28 

7 Aronsson 1997: 22 

8 Ibid., 1997: 22 

9 Ahlner Malmström 1991: 20 

10 Aronsson 1997: 228f 
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Forskare har tidigare ställt sig frågan varför barn ritar? Flera olika teorier har framkommit där 

forskare bland annat menar att barn ritar vad de vet (universalieteorin). Andra forskare menar att 

barn ritar det som de ser (konventionsteorin).
11

 Men Aronsson har utifrån olika delstudier av barns 

bilder kommit fram till att barn: ”ritar vad de vill berätta”,
12

 vilket den narrativa modellen utgår 

ifrån. Aronsson menar att barn medvetet använder sig av narrativa strategier i sina bilder, det vill 

säga med hjälp av värdeskalor: 

 

 Med detta menar vi alltså hur barn graderar något som viktigt eller mindre  

 viktigt genom sitt sätt att i bilden rita något som är större eller mindre eller  

 som mer centralt eller mindre centralt eller genom att överhuvudtaget visa  

 eller inte visa något.
13

 

 

Med hjälp av att använda värdemarkörer kan barnet med enkla medel berätta mer om sin värld, 

föreställningar och sina värderingar. I barnens teckningar kommer jag med hjälp av Aronssons 

värdeskaleanalys försöka identifiera värdemarkörer i barnens bilder. Värdeskaleanalysen bygger på 

en jämförelse mellan minst två bildelement i bilden. I analysen jämförs vad som: 

 

 finns eller inte finns (exkluderingsstrategi) 

 är större eller mindre (storleksgraderingar) 

 är centralt eller perifert (centralitetsmarkörer) 

 är mer eller mindre detaljerat (detaljeringsgradering) 

 är fotografiskt realistiskt eller orealistiskt
14 

  

I uppsatsen ska bildanalysen i huvudsak ses som deskriptiv, det vill säga att den narrativa analysen 

endast är ett sätt att beskriva hur barnen i sina bilder ger uttryck för sin gudsföreställning.  

 

2.2 Kvalitativa intervjuer  

I valet av metod fann jag Steinar Kvales, professor i pedagogisk psykologi, och Svend Brinkmanns, 

professor med inriktning mot psykologi och kvalitativ metod, diskussion om den ”kvalitativa 

forskningsintervjun” användbar. Författarna menar att den kvalitativa forskningsintervjun innebär 

                                                 
11 Ibid., 1997: 228 

12 Ibid., 1997: 228 

13 Ibid., 1997: 25 

14 Ibid., 1997: 255 
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att vi genom samtal försöker förstå det som vi undersöker ur de intervjuades synvinkel. Genom att 

den intervjuade delger sina beskrivningar och tankar om ett specifikt fenomen får vi kunskap om 

dennes subjektiva upplevelse.
15

 Jag anser att den kvalitativa forskningsintervjun, i form av enskilda 

intervjuer, är ett bra metodalternativ eftersom jag vill undersöka individers enskilda föreställningar 

om gud. I valet av enskilda intervjuer framför en gruppintervju inspirerades jag av Repstad. Han 

menar att gruppintervjuer kan bidra till bristfällig information om till exempel de som har 

minoritetsuppfattningar i gruppen inte vågar säga sin åsikt inför de andra.
16

 Eftersom jag inte hade 

någon uppfattning om gruppdynamiken i de klasser som jag gjorde min studie i, ansåg jag att det 

var en för stor risk att ha gruppintervjuer. Jag valde därför att göra enskilda intervjuer där jag som 

intervjuare såg större möjlighet att få fram de enskilda intervjuades tankar och föreställningar.    

 

Fördelen som jag såg med att använda kvalitativa intervjuer framför kvantitativa 

enkätundersökningar är att forskaren har möjligheten att följa upp den intervjuades svar på ett sätt 

som inte är möjligt i en kvantitativ enkätundersökning, vilket även Annika Eliasson, filosofie doktor 

i sociologi, poängterar som en fördel med kvalitativa intervjuer.
17

 Vid en intervjusituation får även 

forskaren möjlighet att ta del av den intervjuades icke verbala signaler, vilka kan vara tonfall eller 

kroppsspråk som inte är möjligt i skriftliga svar. En annan anledning till varför jag inte valde att 

använda mig av kvantitativa enkätundersökningar var för att jag som forskare hade fått formulera 

svarsalternativ utifrån tänkta gudsföreställningar, vilket kunde riskera att barnet styrdes i sina svar.   

 

2.2.1 Att intervjua barn 

Som tidigare nämnts valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Valet av metod grundade 

sig i att jag ville få en djupare förståelse om barn tankar och fundering om deras gudsföreställning. I 

en intervjusituation är avsikten att barnet ska dela med sig av sina tankar och föreställningar och ge 

en bild av dennes tankevärld. Det finns många aspekter som kan påverka om forskaren får ta del av 

barnets tankevärld, vilket är bra att känna till innan de faktiska intervjuerna ska äga rum.  

 

Agneta Lindh-Munther, filosofie doktor i pedagogik, menar att barnintervjuer som metod tidigare 

har ansetts vara ovetenskapliga inom olika forskningstraditioner. Framförallt har barnintervjuer 

nedvärderats på grund av att: ”barn uppfattas som dåliga informationskällor.”
18

 Hon menar vidare 

att intresset för att använda barnintervjuer inom forskningen har ökat under de senaste åren. 

                                                 
15 Kvale och Brinkmann 2009: 17 och 15 

16 Repstad 2007: 110 

17 Eliasson 2006: 31 

18 Lindh-Munther 1999: 9 
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Barnintervjun är ett viktigt instrument inom forskningen där vi vill veta något om barn, däribland 

hur de tänker och upplever olika fenomen.
19

  

 

I utformandet av intervjufrågorna har jag låtit mig inspireras av vad Elisabet Doverborg, lektor på 

Göteborgs universitet, och Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, skriver i boken Att 

förstå barns tankar (2000). Med hjälp av deras teorier om barns tänkande samt omständigheter som 

kan påverka en intervjusituation kunde intervjufrågorna utformas. I utformandet av intervjufrågorna 

är det viktigt att tänka på vilka och hur frågorna formuleras. Doverborg och Pramling Samuelsson 

menar att det är viktigt att intervjun tar sin början i något som är känt för barnen och inte i något 

främmande begrepp.
20

 Jag valde att ta min utgångspunkt i frågor som handlade om skolan, en miljö 

som de känner sig hemma i. Många av frågorna som jag använde mig av börjar med ”berätta” eller 

”hur”. Doverborg och Pramling Samuelsson menar att inleda en fråga med ”berätta” ger en 

uppmaning till barnet som de ofta uppfattar som lätt, som till exempel: ”Berätta vad du har ritat”. 

Det lilla frågeordet ”hur” fungerar bra på det sättet att barnen får en uppmaning att utveckla det som 

de precis har berättat, som till exempel: ”Hur menar du då?”
21

 

 

Jag hade i samråd med klasslärarna för årskurserna valt att lägga intervjuerna på skoltid. Att sitta på 

en lugn plats under intervjun ses som en fördel då barnen lättare kan koncentrera sig. Att sitta i ett 

rum där lärare och elever stör med jämna mellanrum ses som en nackdel.
22

 Det kan dock vara svårt 

att hitta en lugn plats där man inte riskerar att bli störd i en skola när verksamheten är i full gång. 

När jag utförde mina intervjuer i årskurs 1 var det ett problem som jag fick handskas med. Eftersom 

vi inte fick vara ostörda under intervjun gjorde det att barnen blev okoncentrerade och i vissa fall 

visade tecken på ointresse. Utmaningen för mig blev att fånga upp barnets intresse igen efter de 

gånger då vi hade blivit störda. I Socialstyrelsens publikation Samtal med barn i socialtjänsten 

(2004) rekommenderas det att intervjuaren och barnet sitter snett emot varandra vid ett bord. Detta 

för att barnet själv ska kunna välja när hon eller han vill ha ögonkontakt. Om barnet anser att det är 

jobbigt att ha ögonkontakt kan han eller hon välja att rikta blicken på något annat föremål i rummet 

eller på sin ritade bild som han eller hon hade framför sig under hela intervjun.
23

  

 

Det är många yttre omständigheter som kan påverka intervjuns innehåll. Men Doverborg och 

                                                 
19 Ibid., 1999: 4f 

20 Doverborg och Pramling Samuelsson 2000: 33 

21 Ibid., 2000: 34f 

22 Ibid., 2000: 25 

23 Socialstyrelsen 2004: 53 
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Pramling Samuelsson menar att kontakten med barnet är minst lika viktigt att ta hänsyn till. 

Intervjuaren och barnet måste skapa en ömsesidig relation som bygger på förtroende, vilket 

benämns som ”det sociala kontraktet”.
24

 Det är viktigt att intervjuaren respekterar barnet och dennes 

tankar. Det är något som byggs upp redan vid första mötet med barnet. Redan från början måste 

barnet känna sig viktig, det vill säga att de är utvalda att bli intervjuade. Vid intervjutillfället valde 

jag att berätta för de intervjuade barnen att de var viktiga för min undersökning och att de var 

experter på deras föreställningar om gud, vilket uppskattades av barnen. Att berätta för barnen innan 

vad som kommer att ske i intervjun är viktigt för att barnet ska känna sig trygg i situationen.
25

 Både 

Doverborg, Pramling Samuelsson och Kvale och Brinkmann menar att det är viktigt att intervjuaren 

visar sitt intresse under intervjun genom att nicka, humma, etc.
26

 Det är viktigt att ge barnen tid att 

svara. Även om det kan kännas jobbigt när det blir tyst en längre stund är det viktigt att intervjun 

innehåller pauser. Det gör att barnet får tid att fundera och associera och eventuellt komma med ny 

betydelsefull information,
27

 vilket jag drog nytta av i mina intervjuer.  

 

I en intervju kan det uppstå en situation där barnet inte kan svara på en fråga. För intervjuaren är det 

då viktigt att han eller hon har en känsla för när det är lämpligt att övergå till nästa fråga. Det är inte 

säkert att barnen har funderat eller har någon erfarenhet av de frågor som vi vuxna ställer, vilket vi 

måste respektera. Ilse Alskog, barnpedagog, poängterar att det ofta inte är någon svårighet att få 

barnen att prata vid en intervju. Svårigheten ligger i att få barnen att ge innehållsrika svar och hålla 

sig inom ämnet, vilket var något som jag fick erfara. Det var då viktigt att jag som intervjuare ledde 

in barnet på intresseområdet igen. Alskog menar att det är en balansgång hur mycket man ska låta 

barnen prata om sådant som i första anblick inte tillhör ämnet. Den ”bredvidinformation” som kan 

komma fram i samtalet kan vara användbart i ett senare skede där informationen kan ge stöd åt en 

eventuell tolkning.
28

  

 

2.3 Tillvägagångssätt  

Under höstterminen 2011 genomfördes undersökningen gällande barns gudsföreställningar i årskurs 

1 och 3. I inledningen av mitt arbete kontaktade jag två olika grundskolor i en kommun i Småland 

för att höra om det fanns någon möjlighet att få göra min undersökning på dessa skolor. Efter att ha 

kontaktat klasslärarna och rektorerna på de olika skolorna fick jag godkännande att utföra 

                                                 
24 Doverborg och Pramling Samuelsson 2000: 26f 

25 Ibid., 2000: 28 

26 Doverborg och Pramling Samuelsson 2000: 28; Kvale och Brinkmann 2009: 144 

27 Doverborg och Pramling Samuelsson 2000: 32; Kvale och Brinkmann 2009: 151f 

28 Alskog 1999: 84f 
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undersökningen. Klasslärarna erbjöd sig att hjälpa till med insamlandet av de skriftliga samtyckena 

från elevernas föräldrar. Klassläraren i årskurs 1 träffade jag innan mitt första möte med eleverna 

medan jag endast hade mail- och telefonkontakt med klassläraren i årskurs 3. Innan jag träffade 

barnen hade jag och respektive lärare korta informella samtal där jag bland annat frågade om barnen 

i årskurserna hade haft religionskunskapsundervisning, vilket de båda lärarna förnekade att barnen 

hade haft.
29

 Nästa steg var att träffa de aktuella barnen i klasserna för undersökningen och 

presentera den bilduppgift som de inledningsvis skulle göra.  

 

I de två årskurserna introducerade jag kort ämnet genom att prata lite allmänt om religion. Jag 

berättade bland annat att Sverige är ett kristet land och att det råder religionsfrihet. Jag nämnde även 

att det finns många olika kyrkor i vårt land som människor ibland brukar gå till för att bland annat 

fira gudstjänst. Därefter berättade jag att det är många människor som tror på någon gud. Jag ansåg 

att det var viktigt att nämna för barnen att bilden av gud kan variera, vilket gör att alla människor 

inte har exakt samma gudsföreställning. Det var ett sätt för att få barnen att förstå att ingen 

gudsföreställning var mer rätt än någon annan. I förberedelsen av introduktionen var jag noga med 

att inte benämna gud som man eller kvinna för att inte påverka barnen i undersökningen.  

 

Jag ansåg att det var viktigt att jag gav barnen en likartad introduktion till ämnet för att ge dem 

samma förutsättningar för uppgiften. Jag bad därför klassernas lärare att inte prata om guds-

föreställningar i förväg med eleverna utan endast berätta att jag skulle komma dit för att be dem 

göra en uppgift. I introduktionen poängterades det att det var en enskild uppgift och att inget 

betraktades som rätt eller fel. Det betonades även att det var frivilligt att delta i undersökningen och 

att eleverna skulle vara anonyma. Teckningarna numrerades i efterhand så att det endast var jag som 

forskare som visste vilken bild som tillhörde vilken elev. Den första anledningen till att jag behövde 

kunna identifiera eleverna och deras ritade bild var att jag sedan skulle intervjua ett antal elever om 

deras gudsföreställning utifrån deras bild. Den andra anledningen var att jag skulle kunna 

kontrollera om jag hade fått samtycke till en intervju av barnets förälder/målsman. Det var totalt 35 

av 50 barn som lämnade i den talong som jag hade skickat hem, via klassläraren, där 

förälder/målsman hade godkänt att deras barn fick medverka i en intervju.  

 

Efter introduktionen av ämnet förklarade jag uppgiften närmare. Jag ville att eleverna skulle rita en 

bild utefter deras gudsföreställning utifrån frågan: Vem eller vad är gud enligt dig? I samband med 

                                                 
29 Lärare 1, muntlig kommunikation 2011-10-28; Lärare 2, muntlig kommunikation 2011-11-08 
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bilduppgiften fick eleverna i uppgift att fundera ut tre egenskaper som de tror att gud har. Dessa 

egenskaper skulle de skriva på framsidan av sin teckning. Uppgiften var inte tidsbegränsad, vilket 

gjorde att arbetstiden såg olika lång ut. Jag valde att vara kvar hos eleverna till lektionen var slut, 

även om de hade ritat klart sina bilder. Jag såg det som en möjlighet att prata med eleverna och ge 

dem en uppfattning om vem jag var.  

 

Innan den första intervjun kan genomföras är det mycket som ska klargöras och planeras, enligt 

Kvale och Brinkmann. De menar att de centrala frågorna vid planeringen av en 

intervjuundersökning är: vad, hur och varför. Vad definierar den teoretiska förförståelsen, hur avser 

kunskap om olika intervjutekniker och valet av den teknik som passar bäst, varför hänvisar till att 

klargöra syftet med undersökningen.
30

 Jag menar, likt Kvale och Brinkmann, att dessa är viktiga att 

klargöra innan intervjuerna genomförs. I inledningen av arbetet var därför arbetet att bilda en 

kunskapsbas för ämnet centralt. Det är en förutsättning för att kunna framställa relevanta frågor i 

ämnet.  

 

Jag valde att använda mig av, vilket Kvale och Brinkmann benämner som, en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. De förklarar att en sådan intervju söker en beskrivning av: ”intervjupersonens 

levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen.”
31

 Jag inspirerades av 

denna intervjuteknik på grund av att den är halvstrukturerad, det vill säga det är verken ett 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär utan ett mellanting. I min intervjuguide utgick jag från 

bestämda teman och förslag till frågor. Eftersom tekniken är flexibel fanns möjligheten att anpassa 

frågorna under tiden, vilket var en fördel under intervjuerna.  

 

Eftersom det var barn som jag skulle intervjua valde jag att hålla ner antalet frågor för att barnen 

inte skulle tappa koncentrationen under intervjun. Runa Patel och Bo Davidsson, undervisar i 

forskningsmetodik vid Linköping universitet, och Repstad menar att det kan vara en fördel att 

genomföra pilotintervjuer innan de faktiska intervjuerna genomförs.
32

 Jag valde att genomföra två 

pilotintervjuer, vilket grundade sig i att jag ville veta om de aktuella målgrupperna språkmässigt 

förstod frågorna. Jag var även intresserad av att se hur långa intervjuerna kunde tänkas bli, vilket 

kan vara bra att beakta när det gäller barnintervjuer.  

 

                                                 
30 Kvale och Brinkmann 2009: 120 

31 Ibid., 2009: 43 

32 Repstad 2007: 86f; Patel och Davidson 2011: 60 
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Kavle och Brinkmann menar att det finns olika sätt att registrera intervjuer på, vilket ljud- 

bandspelare benämns vara det vanligaste sättet.
33

 Repstad menar att det finns många fördelar med 

att registrera intervjuerna med hjälp av ett ljudband. En stor fördel är att intervjuaren inte behöver 

anteckna vad den intervjuade säger, vilket bidrar till att han eller hon kan ägna sig helt åt vad som 

sägs. Intervjuaren har då större möjlighet att komma med följdfrågor och be den intervjuade 

utveckla oklara svar. Nackdelen med ljudbandspelare är att den intervjuades kroppsspråk och 

ansiktsuttryck inte registreras.
34

 Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Det var 

en stor fördel eftersom jag då hade möjligheten att få med allt som uttrycktes i intervjun samt att jag 

kunde lyssna på ljudmaterialet flera gånger. Under intervjun valde jag även att göra små 

minnesanteckningar på sådant som inte kunde registreras via diktafonen, vilket kunde vara till en 

hjälp vid analys och tolkning. Efter att intervjuerna hade genomförts skrev jag ut transkriberingarna. 

Att ha intervjuerna färskt i minnet såg jag som en fördel vid det arbetet.    

 

2.3.1 Urval   

Urvalet av de två skolorna skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket enligt Eliasson 

betyder att forskaren väljer urvalet utefter de som befinner sig nära till hands.
35

 Jag ansåg att dessa 

skolor var intressanta eftersom den ena skolan befinner sig i en mindre stad och den andra skolan i 

ett mindre samhälle. Klasserna på dessa skolor var mellanstora, det vill säga ungefär 25 barn i varje 

klass. Valet av årskurser för undersökningen baserades på att barnen i årskurs 1 inte gått i skolan 

länge och är därför relativt nya inom skolans sociala miljö. Barnen i årskurs 3 har däremot gått i 

skolan några år och är mer socialiserade i den förutnämnda miljön, vilket kan få en betydelse i min 

analys och tolkning. Urvalsgruppen var homogen med avseende på etnisk och religiös bakgrund. 

Med detta menas att flera av barnen kunde antas ha en sekulariserad bakgrund, vilket visade sig 

vara mer komplext vid intervjuerna. Grupperna valdes dock utifrån premisserna att de gick i en 

kommunal skola med icke-konfessionell undervisning. Barnen som ingick i studien var mellan 6-9 

år gamla och de båda årskurserna var relativt jämt fördelade mellan könen. 

 

När barnen i årskurs 1 och 3 hade ritat sina teckningar över vem eller vad gud är fick jag ett stort 

material av teckningar. Eftersom jag inte hade möjlighet att intervjua hela gruppen, populationen, 

var jag tvungen att välja ut en del av dem, vilket Eliasson benämner som stickprov,
36

 som skulle bli 

intervjuade om sin gudsföreställning.   

                                                 
33 Kvale och Brinkmann 2009: 194 

34 Repstad 2007: 93 

35 Eliasson 2006: 51 

36 Ibid., 2006: 45 



  14 

 

En urvalsstrategi som Eliasson beskriver är stratifierat urval.
37

 Det innebär att jag delade in – 

stratifierade – teckningar i olika grupper utifrån vad barnen hade ritat på sina teckningar. Inom varje 

grupp gjorde jag sedan ett slumpmässigt urval, vilka jag senare intervjuade. Denna metod såg jag 

som användbar eftersom jag ville vara säker på att även bilder med unika inslag skulle komma med 

i stickprovet, vilket de kanske inte hade gjort i ett slumpmässigt urval. Eftersom det var ett stort 

antal teckningar som ingick i samma urvalsgrupp valde jag att ta med en större andel därifrån i 

stickprovet, vilket bidrog till att jag överrepresenterade den. I undersökningen intervjuades totalt 14 

barn i de två årskurserna. Könsfördelningen visade sig bli lika, det vill säga tre flickor och fyra 

pojkar intervjuades i vardera årskurs. Intervjuerna blev runt 20 minuter långa. 

 

2.3.2 Bearbetning av intervjumaterialet  

Som nämndes tidigare hade jag under intervjuerna papper och penna nära tillhands för att jag enkelt 

skulle kunna föra ner anteckningar på det som jag uppmärksammade under intervjuerna. Repstad 

menar att det är en fördel att göra anteckningar över det budskap som inte bandspelaren kan fånga, 

vilket exempelvis kan vara den intervjuades ”icke-verbala budskap”, vilka kan vara värdefulla i 

analysen.
38

 När intervjuerna var genomförda transkriberade jag det inspelade materialet. Tack vara 

att jag spelade in intervjuerna kunde jag transkribera samtalen ordagrant. Jag valde även att ta med 

om den intervjuade stakade sig eller tog en paus, vilket kunde få ett analytiskt värde. Efter att 

transkriberingarna var färdigställda läste jag igenom materialet ett flertal gånger och markerade 

intressanta iakttagelser. Genom att jag markerade intressanta yttringar av den intervjuade kunde jag 

lättare urskilja ett antal teman utifrån materialet, vilka jag fann var gemensamma i det insamlade 

materialet. De teman som jag kunde urskilja från empirin är de rubriker som presenteras i resultatet.  

 

2.4 Reliabilitet, validitet och generalisering  

Eftersom läsaren inte har tillgång till undersökningsmaterialet får denne förlita sig på forskarens 

framställning av materialet. Eliasson menar därför att det är viktigt att läsaren ska kunna kontrollera 

de data som undersökningen bygger på.
39

 Kvale och Brinkmann påpekar att begreppen reliabilitet, 

validitet samt generalisering kan användas vid kontroll av kvalitativ kunskap.
40

  

 

 

                                                 
37 Eliasson 2006: 48 

38 Repstad 2007: 111 

39 Eliasson 2006: 15 

40 Kvale och Brinkmann 2009: 259 
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2.4.1 Reliabilitet  

Reliabiliteten i en undersökning handlar i regel om en undersöknings tillförlitlighet. 

Undersökningens reliabilitet ska svara på om undersökningens resultat blir den samma om den 

reproduceras vid andra tidpunkter, förutsatt att förhållandena är likartade.
41

 Kvale och Brinkmann 

menar att även reliabiliteten i kvalitativa undersökningar syftar på undersökningsresultatets struktur. 

Det kan bland annat handla om intervjuernas utformning då ledande frågor bör undvikas, vilka 

annars kan påverka undersökningen reliabilitet. Även materialet från intervjuerna och analysen kan 

påverka undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet.
42

 Eliasson påpekar att 

forskningsprocessens olika faser bör planeras och bearbetas noggrant. Forskaren ska hela tiden se 

till att få fram uppgifter till undersökningen som är pålitliga.
43

 Eliasson menar vidare att även 

intervjuareffekten kan påverka reliabiliteten.
44

   

 

I min undersökning har jag försökt främja reliabiliteten genom att arbeta mycket med utformningen 

av intervjuerna. Jag försökte undvika ledande frågor eftersom de kunde påverka barnens svar. I 

inledningen av varje intervju förklarade jag för barnen att det inte fanns några rätta svar på de frågor 

som jag ställde, vilket jag gjorde för att de förhoppningsvis inte skulle ge de svar som de trodde att 

jag ville höra. Under intervjun valde jag att ställa frågor utifrån barnens egna utsagor eller svar, det 

vill säga de föreställningar som de själva gav uttryck för i början av intervjun samt genom deras 

bilder. Det gjordes för att jag ville testa svarens stabilitet. Barnen gav inga svar som skilde sig från 

deras tidigare utsagor i intervjun, vilket därför kan ses som ett tecken på hög reliabilitet.  

 

Patel och Davidsson menar att ett sätt att testa tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning är att 

”lagra verkligheten”.
45 

I och med att jag spelade in intervjuerna kan data upprepas flera gånger för 

att kontrollera att jag som forskare har uppfattat allt korrekt, vilket försäkrar en högre tillförlitlighet.  

 

2.4.2 Validitet    

Validiteten i en undersökning handlar, enligt Kvale och Brinkmann, om hur en metod undersöker 

det som den sägs göra.
46

 Validitet handlar om att försöka säkerställa det som yttras, vilket leder till 

att den metod som forskaren väljer är en viktig del.
47

 I mitt fall är det därför viktigt att 

                                                 
41 Eliasson 2006: 15 

42 Kvale och Brinkmann 2009: 263 

43 Eliasson 2006: 15 

44 Ibid., 2006: 27 

45 Patel och Davidson 2011: 104 

46 Kvale och Brinkmann 2009: 264 

47 Ibid., 2009: 265 
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intervjufrågorna ”fångar in” det som jag har till avsikt att ”fånga in”.  

 

Sam Larsson, docent i socialt arbete och psykologi, menar att det kan förekomma problem när det 

gäller validitet i kvalitativa undersökningar. Han menar att forskaren är både ett mätinstrument samt 

agerar tolkare av analysen.
48

 Kvale och Brinkmann är inne på samma spår och menar att det därför 

är viktigt att forskarens hantverksskicklighet är av kvalité, däribland åsyftas forskarens kunskap om 

forskningsämnet, förmågan att kontrollera data samt teoretiskt kunna tolka materialet.
49

 I min 

undersökning har jag strävat efter att låta begrepp om gudsföreställningar växa fram ur de 

insamlade materialet. Efter att ha läst om tidigare forskning och olika teorier om barns guds-

föreställningar har jag fått kunskap om olika metoder som har använts samt tänkbara resultat. Jag 

har även försökt att framställa en tydlig bild av forskningsprocessen, såväl beskrivningar av 

genomförandet som bearbetningen av materialet, vilket Larsson och Patel och Davidson menar att 

validitet handlar om i en kvalitativ undersökning.
50

  

 

När det gäller validitetsbedömning kan forskaren även titta närmare på de yttranden som den 

intervjuade delger vid intervjutillfället. Frågan som han eller hon kan ställa sig är om den 

intervjuades svar kan betraktas som trovärdiga. Enligt Kvale och Brinkmann är en vanlig 

invändning mot intervjuns validitet om intervjupersonerna svarar sanningsenligt eller ej.
51

 Som jag 

nämnde tidigare ville jag i största möjliga mån få barnen att förstå att det var deras bild av gud som 

jag var ute efter. Risken finns annars att barnet ger den bild som den tror att jag som forskare är ute 

efter, vilket är något som måste beaktas i resultatet. Vid de tillfällen där det uppstod situationer som 

störde i intervjuerna valde jag medvetet att tystna, vilket jag valde utifall att barnet inte vågade 

berätta det som han eller hon tänkte när det befann sig obehöriga personer i rummet. Jag ville inte 

riskera att det kunde påverka barnens frimodighet i deras sätt att svara på intervjufrågorna.  

 

2.4.3 Generalisering  

Larsson poängterar att det ofta är svårt att generalisera resultat i kvalitativa undersökningar. I de 

flesta fall är urvalet av undersökningspersoner litet i kvalitativa studier. I min undersökning ingår en 

begränsad grupp på totalt 47 barn, varav 14 barn intervjuades. Patel och Davidson påpekar dock att 

en kvalitativ undersökning kan bidra till: ”en förståelse av ett fenomen och vilka variationer som 

                                                 
48 Larsson 2005: 115 

49 Kvale och Brinkmann 2009: 213 

50 Larsson 2005: 117; Patel och Davidson 2011: 105 

51 Kvale och Brinkmann 2009: 246 och 265 
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detta fenomen uppvisar i relation till sin kontext.”
52

 De menar då vidare att en generalisering 

möjligtvis kan, med viss försiktighet, göras i relation till andra kontexter.
53

 Genom min teori lyfter 

jag dock upp diskussionen om barns gudsföreställningar i ett större sammanhang. På det sättet vill 

jag bidra till den vetenskapliga diskussionen om barns inre bilder av gud genom min kvalitativa 

undersökning.  

 

I undersökning har jag haft fokus på de funderingar, uppfattningar och föreställningar om gud, som 

de intervjuade barnen ger uttryck för. Med andra ord har jag varit ute efter att ge en bild av barnens 

subjektiva livsvärld, så som den upplevs utifrån deras perspektiv.
54

 Jag ser därför att frågan om 

generalisering är mindre viktigt för min undersökning.  

 

2.5 Etiska ställningstagande 

Jag har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer för att få en presentation av de krav 

som gäller för vetenskapliga undersökningar. Kraven ska inte ses som några absoluta regler utan ska 

vara riktlinjer och vägledande i forskarens arbete.
55

 De forskningsetiska principerna kan preciseras i 

fyra huvudkrav på forskningen, vilka jag kommer att redovisa samt hur jag har förhållit mig till dem 

i min undersökning. 

 

Det första kravet som Vetenskapsrådet lyfter upp är informationskravet, vilket innebär att de 

berörda undersökningspersonerna har gett sitt godkännande till att delta i undersökningen. Det 

innebär att forskaren informerar undersökningspersonerna om forskningens syfte samt 

undersökningspersonernas uppgift. Forskaren bör även informera undersökningspersonerna om att 

de deltar frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att ge forskaren en 

anledning.
56

 Förutom de berörda barn som skulle medverka i min undersökning, fanns det ett 

informationskrav till rektorer, lärare och de medverkandes förälder/målsman. I inledningen av min 

studie skickade jag förfrågningar till de klasslärare som arbetade i de årskurser som jag ville göra 

min studie i. Lärarna informerades via ett brev där jag beskrev mig själv och mitt projekt. I brevet 

fanns det kontaktuppgifter till mig och till min handledare, vilket gjorde att de berörda skulle kunna 

framföra frågor och funderingar. Därefter informerades rektorerna på de berörda skolorna. Efter att 

rektorer och lärare hade gett sitt medgivande kunde barnen i årskurserna bli informerade om 

                                                 
52 Patel och Davidson 2011: 109 

53 Ibid., 2011: 109 

54 Se Repstad 2007: 17 

55 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002: 6 

56 Ibid., 2002: 7 
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projektet. Ett brev skickades hem till barnens förälder/målsman där de kunde få information om 

mig, vad projektet innebar samt etiska aspekter av projektet.
57

 I brevet till föräldrarna fanns det, likt 

i brevet till skolorna, även kontaktuppgifter till mig och min handledare.  

 

Det andra kravet som Vetenskapsrådet framhåller är samtyckeskravet, vilket innebär att forskaren 

ska ha samtliga deltagares samtycke. Om deltagarna är under 15 år och ”undersökningen är av etiskt 

känslig karaktär”
58

 ska samtyckte från förälder/målsman inhämtas.
59

 I min undersökning skickades 

det hem brev till föräldrarna med en talong där förälder/målsman skriftligt kunde godkänna om 

dennes barn fick delta i undersökningen. Talongen lämnades sedan in till klasslärarna om barnet 

fick vara med och deltaga. Barnen informerades muntligt om de etiska kraven vid mitt första möte 

samt i samband med intervjutillfället. Jag informerade barnen om att de fick avsluta sin medverkan i 

studien när han eller hon ville. De behövde inte ge någon anledning till varför de ville avsluta sin 

medverkan.   

 

Kvale och Brinkmann menar att det ibland kan uppstå frågor om vem som ska ge samtycke.
60

 I mitt 

fall, när de berörda är minderåriga barn i skolan, fick jag funderar över huruvida det är barnen 

själva, dennes förälder/målsman, rektor eller lärare som ska ge sitt samtycke. I studien valde jag att 

få ett samtyckte från samtliga parter. Det var dock, som jag beskrev ovan, endast barnens 

förälder/målsman som gav ett skriftligt samtycke om dennes barns medverkan i studien. De andra 

parterna gav ett muntligt samtycke. Det bör betonas att förälderns/målsmans och barnets samtycke 

var en förutsättning för intervjuernas faktiska genomförande.  

 

De personer som har fått en förfrågan om att medverka i intervjuerna är kanske på något sätt 

utvalda, men har kanske svårt att se en nytta i att besvara frågorna. Det är därför bra om forskaren 

försöker motivera de utvalda personerna på olika sätt och ge dem information om syftet med 

intervjuerna och undersökningen. Det är även bra att poängtera individens roll i undersökningen och 

klargöra att hans eller hennes medverkan är viktig och kan bidra till viktig kunskap.
61

 Det ska dock 

poängteras att forskaren inte kan tvinga en deltagare att fortsätta sitt deltagande om denne inte vill 

det.   

 

                                                 
57 Bilaga 1 

58 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002: 9 

59 Ibid., 2002: 9 

60 Kvale och Brinkmann 2009: 87 

61 Patel och Davidson 2011: 73f 
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I samtyckeskravet understryks även att det inte bör finnas någon beroendeställning mellan forskaren 

och informanterna,
62 

vilket kan bidra till en negativ påverkan på undersökningsresultatet. I de 

klasser som jag valde att göra min studie i fanns det inget barn som jag hade en privat relation till. 

Jag kände dock till några av barnen i en av årskurserna, men eftersom jag inte hade någon nära 

relation till någon av dem ansåg jag inte att det påverkade min studie.  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter om de som deltar i 

studien ska behandlas med största möjliga skydd mot att obehöriga tar del av informationen. Ingen 

utomstående skall kunna identifiera vad enskilda deltagare i studien har sagt.
63

 I det 

informationsbrev som skickades till skolorna och föräldrarna/målsmän informerade jag om att 

deltagarna i studien ska vara anonyma. I mitt arbete kommer därför inte deras namn att förekomma. 

De aktuella skolorna kommer också att avidentifieras, vilket försvårar för läsaren att identifiera 

olika individer. Eftersom de aktuella skolorna är relativt små känner dock andra lärare, 

klasskamrater till att barnen i de berörda klasserna ingår i undersökningen.  

 

Det sista kravet som Vetenskapsrådet poängterar i de forskningsetiska riktlinjerna är 

nyttjandekravet. Det innebär att forskaren inte får använda insamlat material om enskilda personer 

till något annat ändamål än till forskning. Personuppgifter som framkommer i studien får inte 

användas till någon tvångsåtgärd av något slag.
64 

I det brev som skickades hem till barnens 

föräldrar/målsmän upplystes de om att materialet inte kommer att användas till något annat ändamål 

än till forskningen. För att garantera mig om att inte gå emot nyttjandekravet om en eventuell 

opponent ville ta del av materialet, informerade jag att intervjuerna kommer att förstöras efter att 

arbetet är klart. Därmed kan berörda studenter ta del av materialet tills arbetet är slutfört.     

  

2.6 Metoddiskussion  

Precis som Kvale och Brinkmann påpekar kan det tyckas vara: ”enkelt att intervjua, men det är 

svårt att göra det bra.”
65

 I mitt fall var det första gången som jag genomförde kvalitativa intervjuer, 

vilket inte var lätt alla gånger. Intervjuaren har en viktig roll när genomförandet av intervjuerna 

sker. Det är denna som ska ställa frågor, fånga upp oklara svar och ställa följdfrågor. Eftersom jag 

var nybörjare inom området har jag i efterhand hitta svar från barnen som jag hade kunnat be dem 

utveckla mer genom olika följdfrågor. Det enda sättet för att kunna genomföra bra intervjuer är att 

                                                 
62 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002: 10 

63 Ibid., 2002: 12 

64 Ibid., 2002: 14 

65 Kvale och Brinkmann 2009: 17 
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öva. I mitt fall utförde jag två pilotintervjuer innan de faktiska intervjuerna, vilket jag i efterhand 

var glad över. De hjälpte mig att få en inblick i hur barnen kunde tänkas svara och jag fick då 

chansen att öva mig inför de faktiska intervjuerna.  

 

Som nämndes tidigare fick jag in totalt 35 av 50 samtycken från barnens föräldrar/målsmän att de 

fick medverka i intervjuundersökningen. Varför jag inte fick in fler samtycken från barnens 

föräldrar/målsmän kan diskuteras. Läraren i årskurs 1 påpekade att många av eleverna hade varit 

sjuka under en lång tid och hade därför inte fått hem informationen.
66

 I min urvalsgrupp var det 

många av barnen som gick på olika kyrkaktiviteter med kristen koppling. Jag vet inte om det var 

vanligt förekommande i de årskurser som jag besökte, eller om de råkade bli flera av de barn som 

jag intervjuade. De skolor som gjorde min undersökning på är belägna i en mindre stad i Småland 

där det finns gott om kyrkor. Resultatet kanske hade sett annorlunda ut om jag hade gjort mitt urval 

i andra städer. Det går även att resonera om barnens föräldrars/målsmäns inställning till religion 

hade någon påverkan i deras val om samtycke till barnens medverkan i intervjuundersökningen. 

 

När det gäller intervjuer med barn är maktförhållande, mellan barn och vuxen, en faktor som kan ha 

påverkat barnen i deras svar. Kvale och Brinkmann menar att det är viktigt att undvika att bli 

förknippad med läraren när forskaren ska intervjua barn.
67

 I mitt fall valde jag att kalla mig elev 

inför barnen. Jag förklarade att jag också gick på en skola och att de skulle hjälpa mig med en 

skoluppgift. Den bakomliggande tanke var att jag ville få dem att förstå att jag var i en liknande 

situation som barnen, det vill säga som elev och tona ner det eventuella maktförhållandet. Under ett 

par intervjuer var det svårt att fånga barnens uppmärksamhet. Vissa barn hade svårt att hålla händer 

och fingrar i styr och det gjorde att de kändes okoncentrerade. I efterhand har jag funderat på om 

det hade varit en bra idé att låta dessa barn exempelvis rita under intervjun och därmed få ett mer 

ledigt samtal under intervjun.  

 

I introduktionen till barnens bildskapande, bör det beaktas att jag kan ha påverkat barnens narrativa 

strategier. I instruktionen bad jag barnen att rita vad eller vem gud är, vilket kan ha gjort att barnen 

ritade gud som en centralmarkör och använde sig av storleksgradering där guden ritades störst. Med 

andra ord kan centralmarkörer och storleksgradering ses som beroende av instruktionen att barnen 

skulle rita gud. Det bör dock poängteras att flera barn väljer andra narrativa strategier i förhållande 

till storleksgradering och centralmarkörer, vilket gör att denna forskningseffekt kan ses som 

                                                 
66 Lärare 1, muntlig kommunikation 2011-10-28 

67 Kvale och Brinkmann 2009: 162 
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marginell. 

 

Under de lektioner där barnen skulle genomföra bilduppgiften uppstod det situationer som jag till en 

början upplevde som misslyckade. I årskurs 1 uppstod det en situation där barnen plockade 

egenskaper som de tillskrev sin gudsföreställning som stod på tavlan. I årskurs 3 ändrade en flicka 

sin bild över sin gudsföreställning efter att en klasskamrat hade kritiserat hennes bild. När jag i 

efterhand har funderat över dessa situationer kan de te sig som tendentiösa, vilket gör att jag ser att 

dessa situationer har ett analytiskt värde. Dessa klassrumssituationer kommer att redogöras mer 

utförligt i resultatet, kapitel 6.  

 

3. Material  

Det huvudsakliga materialet som används i uppsatsen är de 47 teckningar där barnen har fått rita 

sina gudsföreställningar samt material från de 14 kvalitativa intervjuerna. Det material som 

tillkommer är två hemsidor samt ett informationsblad betitlad ”Välkommen till barnkyrkans 

aktiviteter”. Dessa material beskriver de kyrkverksamheter som barnen i intervjuerna berättar att det 

brukar vara delaktiga i. Den information som framgår i dessa material måste beaktas utifrån ett 

kritiskt förhållningssätt. Det som är problematiskt med materialet är att det är organisationernas 

egen presentation av deras barnverksamheter, vilket gör att de inte ska tas för givna. Den bild som 

de presenterar utåt kanske inte stämmer överens med den verkliga bilden av deras 

barnverksamheter. Jag skulle ha velat göra en etnografisk studie, men det är inte möjligt av tids- och 

utrymmesskäl. Vidare har även muntlig kommunikation mellan mig och årskursernas klasslärare 

förekommit, vilket bland annat har gett mig information om barnens tidigare möte med 

religionsundervisning i skolan. I resultatet presenterar jag även två tillfällen av etnografiska 

sammanhang från barnens bildskapande, eftersom jag upptäckte att dessa situationer hade ett 

analytiskt värde.  

 

4. Tidigare forskning  

Forskning om barn och deras förhållande till religion är ett område som både amerikanska och 

europeiska forskare intresserade sig av redan vid förra sekelskiftet. Forskningen har diskuterats 

både utifrån psykoanalytiska ansatser men även utifrån den kognitiva skolbildningen. Hur forskaren 

väljer att studera barns gudsföreställningar ser olika ut beroende på vilken skolbildning som 

forskaren tillhör. Dessa skolbildningar kommer att presenteras djupare i kapitel 5.  
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En av de forskare som har intresserat sig för barns gudsföreställningar är religionspsykologen 

Ernest Harms. Harms publicerade en undersökning vid namn ”The Development of Religious 

Experience in Children” i American Journal of Sociology år 1944. I hans undersökning ingick barn i 

åldrarna tre till övre tonåren. Han var den förste forskaren som använde metoden att låta barn måla 

sina gudsföreställningar. Harms menade att barn inte kan resonera kring religion, däremot kan de ge 

uttryck för sina föreställningar i bilder.
68

 Barnen fick i uppgift att måla hur de föreställde sig gud. På 

baksidan av pappret fick de äldre barnen beskriva vad de hade målat medan de mindre barnen 

berätta muntligt om bilden.
69

 I sin analys av materialet diskuterar han att det går att urskilja olika 

stadier av barns religiösa liv, vilka är sagostadiet, det realistiska stadiet samt det individuella 

stadiet.
70

  

 

En forskare som bland annat har undersökt vad som kan påverka barn i deras gudsuppfattning är 

Hjalmar Sundén. Han var professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet. År 1974 

publicerades boken Barn och religion, där han redogör för olika undersökningars resultat om vem 

eller vad som förser barnen med språkliga och bildliga föreställningar om gud. I boken nämner han 

bland annat olika kyrkverksamheter samt skolan som eventuella påverkningskällor.
71

 Det är även ett 

tema som psykologen Maare Tamm bland annat berör i boken Barnens religiösa föreställningsvärld 

(1986). Hon menar att det finns två olika miljöer där barn kan hämta sin gudsbild ifrån, vilka är från 

hemmet samt från kyrkans olika barnaktiviteter, vilket hon menar kan märkas i barns teckningar 

genom att det bland annat ritar änglar.
72

 Men hon poängterar även att det märks i barns bilder om de 

inte är förtrogna med den religiösa världen.
73

  

 

En forskare som, likt Harms, har intresserat sig för att låta barn rita sina gudsföreställningar är 

Roland Hallgren. Han är religionshistoriker och verksam som professor i religionsvetenskap på 

Linnéuniversitet. Hans bok På jakt efter livets essens – Om spekulerande grundskolebarn (2003) 

ger läsaren en redogörelse för attitydenkäter av grundskoleelever samt deras teckningar av deras 

gudsbilder.
74

 I boken studeras material från åren 1992-1993 samt 2001 och en jämförande 

sammanfattning mellan det tidigare och det senare undersökningsmaterialet görs. I förhållande till 

Harms kan därför Hallgrens forskning ses som mer nutida. När det gäller analysen av barnens 

                                                 
68 Harms 1944: 113 

69 Ibid., 1944: 114 

70 Ibid., 1944: 115-119 

71 Sundén 1974 [1970]: 84 

72 Tamm 1986: 40f och 43ff 

73 Ibid., 1986: 38 

74 Hallgren 2003: 50 
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teckningar visar jämförelsen att andelen barn som ritat en antropomorf gudsbild ökat något samt att 

det panteistiska dragen i barnen teckningar har ökat. Det är med andra ord mer vanligt att barnen 

skildrar att gud är solen eller molnet.
75

  

 

Två andra författare som menar att uppväxtmiljön spelar en stor roll för vilken gudsföreställning 

som barn utvecklar är Sven Hartman, professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, och 

Tullie Torstenson- Ed, docent i pedagogik vid Linköpings universitet. År 2007 kom deras bok Barns 

tankar om livet, där de diskuterar utifrån olika delstudier att barns tankar om gud inte uppstår i ett 

vakuum utan påverkas av deras omgivning, vilket bidrar till att: ”ett sekulariserat land får 

sekulariserade barn.”
76

 De poängterar även att Sverige ses som ett alltmer sekulariserat land.
77

 

 

I den mindre kvalitativa undersökningen Tror barn på Gud? – En undersökning av hur barn ser på 

Gud (1999) är gjord av lärarstudenterna Anna Abrahamsson och Mathias Settergren. 

Undersökningen innefattar 27 elever i årskurs fyra som fick till uppgift att måla en bild utifrån 

instruktionen: ”När jag hör ordet Gud kommer jag att tänka på...”
78

 Undersökningen visade att det 

var en stor andel av barnen som hade en icke-antropomorf gudsbild samt att det var många som 

gestaltade en panteistisk gudsföreställning.
79

  

 

I studentuppsatsen En undersökning om små barns och ungdomars Gudsbild (2010) har Elisabet 

Engvall genomför kvalitativa intervjuer med 6 och 7 -åringar samt en kvantitativ enkätundersökning 

med 18 -åringar. Hennes syfte med uppsatsen är att jämföra barnens gudsbild i de olika åldrarna och 

se likheter och skillnader dem emellan. Hon undersöker även om barnen anser att gud är en viktig 

del i deras liv.
80

 Resultatet av undersökningen visar att 6 och 7 -åringarna var de som var mest 

intresserade av gudsfrågor medan 18 -åringarna inte ansåg att gud var viktiga för dem.
81

  

  

I den tidigare forskningen är det flera forskare som poängterar att barns omgivning påverkar deras 

gudsföreställning, vilket kan tolkas som att forskarna utgår från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. I min uppsats vill jag fördjupa detta perspektiv och se barns gudsföreställningar utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv, vilket betyder att jag kommer fokusera på det omgivna samhällets, 

                                                 
75 Ibid., 2003: 79 
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80 Engvall 2010: 3 

81 Ibid., 2010: 40 
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gruppers och familjens funktion i uppkomsten av barns gudsföreställningar. Motivationen därtill är 

att de övergripande teorierna i den tidigare forskningen utgår från kognitiva utvecklingsteorier, 

vilka redogörs för i den teoretiska bakgrunden och också avspeglas i Harms undersökningar. De 

studentuppsatser som har gjorts inom området är också de i sitt teoretiska resonemang helt 

kognitiva. I den tidigare forskningen saknas många gånger det teoretiska resonemanget och 

materialet blir därför ofta deskriptivt. Jag vill därför göra en studie som både är teoretisk och 

empirisk solid. I jämförelse mellan min undersökning och den tidigare forskningen finns det även 

en metodisk skillnad. I den tidigare forskningen har forskare valt att antingen undersöka barns 

gudsföreställningar utifrån intervjuer eller utifrån barns teckningar. I min undersökning väljer jag att 

kombinera dessa metoder för att skapa ett bredare dataunderlag för min tolkning av det insamlade 

materialet.   

 

5. Teori  

Inom forskningen om barns gudsföreställningar har forskare utgått från en rad olika skolbildningar. 

De två främsta och mest tongivande teoretiska perspektiven är den psykoanalytiska och den 

kognitiva skolbildningen. För att läsaren ska få en bakgrund och en överblick över det teoretiska 

fältet följer nedan en presentation av de två nämnda perspektiven, eftersom det är de som dominerar 

forskningen. Därefter följer de huvudsakliga teorierna som kommer att användas i min analys, vilka 

kan förklara mitt undersökningsmaterial. Dessa teorier är Herbert Meads teori om symbolisk 

interaktionism och Peter L. Bergers tankar om sekularisering samt pluralism.  

 

Psykologen Maare Tamm gör i boken Barnens religiösa föreställningsvärld (1986), en redogörelse 

för den kognitiva samt den psykoanalytiska skolbildningen. Tamm menar att inom den kognitiva 

skolbildningen står barnens kognitiva utveckling i fokus. Forskarna vill undersöka hur barnens 

gudsföreställningar byggs upp och hur föreställningarna förändras under deras kognitiva 

utveckling.
82

 Det finns flera forskare som har ägnat sig åt att studera barns tankemässiga utveckling. 

Enligt Owe Wikström, professor i religionspsykologi, och Antoon Geels, docent i religionshistoria, 

menar att den främste forskaren inom området är psykologen Jean Piaget. I hans forskning kom han 

fram till att barn genomgår fyra olika kognitiva faser.
83

 Piaget hävdar att barnens möjlighet att 

tillägna sig ett religiöst innehåll är beroende av barnets intellektuella utveckling.
84

 Harms 

undersökning som presenterades i kapitel 4, anses också tillhöra den kognitiva skolbildningen.  

                                                 
82 Tamm 1986: 10 

83 Geels och Wikström 1985: 100 

84 Ibid., 1985: 103 
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Inom det psykoanalytiska perspektivet, menar Tamm, att forskaren undersöker gudsföreställningens 

ursprung och dess utveckling hos en individ.
85

 Geels och Wikström utvecklar detta genom att 

påpeka att forskare: ”koncentrerar sig på det omgivande samhällets, gruppers eller familjens 

funktion vid uppkomsten av och vidmakthållandet av den religiösa upplevelsen.”
86

 Det 

psykoanalytiska perspektivet handlar med andra ord om en individs sociala interaktion med sin 

omgivning. Familjen eller närmare bestämt fadern har en viktig funktion, enligt psykoanalysens 

fader, Sigmund Freud. Han menade att barns föreställning av gud är en representation av den 

relation som barnet har med sin far. Det är viktigt att poängtera att när Freud talar om en relation 

mellan ett barn och dennes far åsyftar han på att barnet är en pojke. Han låter därmed teorin om hur 

flickor får sin gudsbild vara osagd. Gudsrepresentationen börjar byggas upp tidigt hos barnen 

genom att deras erfarenheter av fadern växer. Anledningen till att människan skapar en föreställning 

av gud är att han ska klara av livets påfrestningar som handlar om liv och död.
87

 Utifrån Freuds 

resonemang tar Tamm sin utgångspunkt när hon påstår att alla har en inre föreställning av gud. Hon 

menar dock att föreställningen av gud förändras genom livet.
88

 

 

Psykoanalytikern Erik Homburger Erikson vidareutvecklade Freuds tankar om gudsbildens 

ursprung och utveckling. Han menar att barnets allra första erfarenheter av bland annat beskydd och 

kärlek är grunden för barnets senare gudsföreställning. Genom att föräldrarna tidigt visar ömhet mot 

varandra och till sitt spädbarn leder det till att barnet senare kan relatera till en annan person eller 

till en gud. Till skillnad från Freud menar Homburger Erikson att både fadern och modern är viktiga 

för barnets förutsättning att skapa en gudsföreställning. Barnets befintliga gudsbild kommer under 

livet förändras och smälta samman med en gudsbild som en etablerad religion föreskriver.
89

 

 

Psykoanalytikern Ana-Maria Rizzuto bygger vidare på Freud och Homburger Eriksons teorier.  

Rizzuto har i sin forskning lagt märke till att individers upplevda gudsbild, det vill säga vad 

individen känner inför Gud, inte stämmer överens med dennes intellektuellt bearbetade funderingar 

om gudsidén, det vill säga vad individen tänker om gud.  

 

Freud menade i sin teori att barnet tidigt skapar en inre representation för ”primära objekt”,
90

 det 
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vill säga barnets fader. Denna tanke hos Freud har senare utvecklats till en teori om 

”objektrepresentation”. Inom varje individ finns det känslor för människor som han eller hon har 

ansett vara viktiga. Rizzuto kritiserar dock Freuds teori eftersom han menade att barnets 

gudsföreställning endast bygger på fadern och faderns objektpresentation. Hon menar vidare att 

man måste ta hänsyn till att relationen till andra personer, såväl barnets föräldrar som dennes mor- 

och farföräldrar, är viktiga för barnets utveckling av sin gudsföreställning.
91

  

 

För att återgå till Rizzutos upptäckt av att individers gudsbild inte stämde överens med deras 

gudsidé, menar hon att man måste skilja mellan en individs gudsbegrepp och dennes 

gudsrepresentation. Hon menar att gudsbegreppet: ”tillhandahålles i en speciell kultur skapas av 

och vidmakthålles av framför allt tankemässiga logiska processer”
92

 Hon nämner bland annat att det 

kan vara teologer som lär ut benämningar som exempelvis berör guds egenskaper. Med begreppet 

gudsrepresentation åsyftar hon en människas känslor och tankar, vilka individen överför till 

begreppet ”gud”.
93

  

 

5.1 Symbolisk interaktionism 

Jag har valt att arbeta induktivt med mitt insamlade material, vilket gjorde att jag kunde urskilja 

andra mönster än de som tidigare har beskrivits. Utifrån den insamlade empirin har jag sökt efter en 

teori som passar för att analysera mitt undersökningsmaterial.
94

 De teorier som kommer att 

användas är symbolisk interaktionism, vilken är utarbetad av den amerikanske filosofen George 

Herbert Mead, samt religionssociologen Peter L. Bergers definition på sekularisering och pluralism.  

 

Enligt Mead byggs människans identitet upp genom samspel – interaktion – mellan människor, 

vilket leder till att hon utifrån det sociala samspelet bygger upp ett perspektiv på hur hon vill se 

verkligheten.
95

 En viktig förutsättning inom denna teori samt för att det sociala samspelet ska 

fungera är vårt språk. Det måste även finnas en växelverkan mellan två individer där språket kan 

utvecklas: ”en viss attityd hos en individ som framkallar en reaktion hos den andra, som i sin tur 

framkallar en inställning och en annan reaktion och så vidare i oändlighet.”
96

 I det sociala samspelet 

skapas med andra ord en situation som kräver handling från de berörda individerna.  
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Ett nyckelord i Meads teori är symbol, vilket han benämner är något som utvisar eller står för något 

annat än sig själv.
97

 Kommunikationen mellan människor består, enligt Mead, av både verbala och 

ickeverbala symboler. Han menar vidare att gester som används vid en kommunikation kan ses som 

symboler, eftersom de står för något annat än sig själv. I en konversation används både medvetna 

(signifikanta gester) och icke medvetna gester (icke-signifikanta), vilka påverkar trots att det inte är 

dennes avsikt.
98

 Hela tiden tolkar vi människors handlande och det finns ofta något som kan avslöja 

vad en person menar eller har för avsikt med det som den säger, såväl ett ögonkast som en viss 

kroppshållning kan ge ”ledtrådar” till svaret.
99

 Mead menar att de gester som en person visar kan 

ses som ett uttryck för dennes känslor och idéer för det som diskuteras.
100

 Mead menar vidare att 

personer i ett socialt samspel kan påverka varandra genom olika gester. När en persons idé, det vill 

säga dennes gest, väcker samma idé hos en annan person kan gesten ses som signifikant, dock 

förutsätter det att de berörda personerna ha liknande föreställning om den gest som används för att 

den andra personen ska kunna anamma föreställningen.
101

 Gester kan med andra ord ses som 

sociala handlingar som kan leda till attitydförändringar hos andra.
102

  

 

Genom hela livet förklarar människor för oss, både medvetet och omedvetet, hur vi ska uppfatta 

verkligheten genom samspelet i olika sociala grupper i samhället. Det finns en rad olika sociala 

grupper som människan kan påverkas av och ge denne ett perspektiv att se världen på. En person 

kan till exempel vara medlem i ett politiskt parti eller vara medlem i ett kyrkligt samfund som 

medför att personen intar denna grupps uppfattning av verkligheten.
103

 I denna sociala process 

påstår Mead att språket som en ”vokal gest” har en betydande roll, eftersom den: ”tenderar att hos 

individen väcka samma attityd som den väcker hos andra.”
104

 Hur vi blir bemötta i det sociala 

samspelet med andra bidrar till utvecklandet av, vad Mead kallar, ett jag (eng. ”self”).
105

 Mead 

menar att jaget inte är något som vi föds med utan det är något som utvecklas i den: ”sociala 

erfarenhets- och aktivitetsprocessen”.
106

 Mead förklarar begreppet jaget på följande sätt: 

  

 organiserande av jaget är helt enkelt den individuella organismens organiserande  

 av uppsättningen attityder gentemot sin sociala omgivning – och gentemot sig själv  
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99 Ibid., 1976 [1934]: 34 
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104 Ibid., 1976 [1934]: 124 

105 Ibid., 1976 [1934]: 109f 
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 från den omgivningens synpunkt [...] – som den är förmögen att genomföra.
107  

 

Begreppet innefattar därmed allt som vi har tagit in om hur andra ser på samhället, andra 

människor, världen samt hur andra uppfattar oss. En anledning till att vi kan förstå och sätta oss in i 

en annan persons situation, det vill säga ta dennes roll, är att vi kan sätta oss in i hur hon ser på oss. 

Att inneha ett jag betyder därmed att vi kan se på oss själva utifrån andras ögon, vilket Mead 

benämner som ett objekt för oss själva.
108

 Men förutsättningen för att vi ska kunna bli ett objekt för 

oss själva, som nämndes tidigare, är att vi besitter en social erfarenhet.  

 

Mead poängterar i sin teori att barn påverkas av människor som finns i deras omgivning och lär sig 

att ta deras perspektiv. Dock räcker det inte att lära sig förstå enskilda människor för att kunna bli 

ett helt jag. Individen måste även ha en uppfattning om den egna sociala gruppen samt samhällets 

uppfattning, vilket Mead kallar ”den generaliserade andre.”
109

 Mead menar att: ”den generaliserade 

andras attityd är hela samhällets attityd.”
110

 Jag uppfattar det som ett samhälle där individen 

internaliserar attityder och regelsystem som samhället påvisar, vilket även har en del i utvecklingen 

av barnets moral.
111

 

 

Mead menar att jaget inte endast består av sociala attityder. Han delar därför upp jag-begreppet i ett 

”I” och ett ”me”. Mead förklarar dessa begrepp genom att beskriva att: ””me” är den organiserade 

uppsättning av andras attityder som man själv antar”
112

 medan: ””I” är organismens respons på de 

andras attityder”
113

 I människans ”I” kommer tidigare erfarenheter att samlas, vilket gör att 

individen har en möjlighet att komma fram till nya sätt att tänka och handla. Mead menar att det är 

med hjälp av vårt ”I” som vi identifierar oss själva, det vill säga hur vi ser på oss själva. Genom 

interaktion med människor och med hjälp av olika gester, vilket presenterades tidigare, har 

individen möjlighet att påverka andra och på det sättet göra förändringar i samhället.
114

   

 

5.2 Sekularisering och pluralism 

Även religionssociologen Peter L. Berger menar att människors verklighetsuppfattning byggs upp 

genom social interaktion. Människan är hela tiden ute efter att skapa en social ordning, vilket 
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skapas med hjälp av att människor internaliserar de verklighetsstrukturer som tidigare finns. För att 

den sociala ordningen inte skall rubbas är det viktigt att strukturerna förs vidare till nästa generation 

med hjälp av socialisation, det vill säga att det är viktigt att nästa generation anammar samma 

verklighetsstruktur. Det är därför nödvändigt att den sociala ordningen legitimeras, det vill säga att 

den förklaras.
115

 För att en verklighetsuppfattning ska bibehållas på bästa sätt krävs att det finns en 

grupp människor som håller sig till en och samma verklighetsuppfattning. Berger talar om en 

plausibilitetsstruktur där individer socialiseras in i en grupp där den värld som gruppen skapar och 

presenterar blir verklig för dem. Berger menar att krissituationer kan få människor att byta 

verklighetsuppfattning, vilket han benämner som alternation, bland annat på grund av att de uppstår 

rubbningar i dennes plausibilitetsstruktur.
116

 Ett exempel på det kan vara att den 

verklighetsuppfattning som en religiös tradition erbjuder ses inte längre ses som en absolut sanning, 

och att individen istället tar till sig andra verklighetsuppfattningar, vilket leder oss in på 

sekularisering.  

 

Sekulariseringsbegreppet och dess innebörd är omdiskuterat, vilket har gjort att forskare har 

utvecklat olika teorier om vad begreppet ska innehålla.
117

 Berger definierar sekularisering med:”the 

process by which sectors of society and culture are removed from the domination of religious 

institutions and symbols.”
118

 Det leder till att institutioner och människor i allt mindre grad tar 

hänsyn till religionen när de agerar. Samhället och kulturen genomsyras inte heller av religionen på 

samma sätt längre. Berger menar att en inverkan av sekulariseringen är att staten i flera 

västerländska stater har separerats från kyrkan. Vidare menar han att sekulariseringens effekter även 

märks i bland annat filosofi samt synen på forskning, vilken ger en mer sekulär syn på verkligheten 

än tidigare. Många ser inte längre religionen som en absolut sanning utan sekulärt tänkande får en 

större plats än tidigare, vilket då även påverkar forskningen. Många människor ser därför inte längre 

någon nytta i att tolka världen utifrån religionen.
119

 Berger menar vidare att sekulariseringen även 

leder till ett pluralistiskt samhälle
120

 eftersom det sker en avmonopolisering av religionens roll i 

samhället.
121

 Människor möts nu av en rad olika religiösa och icke-religiösa grupper som vill ge sin 

förklaring av verkligheten, där människorna frivilligt får anta den verklighetsuppfattning som de 
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anser är sann.
122 

Berger menar att pluralismen och avmonopoliseringen av religionens roll i 

samhället leder till att det blir svårare att upprätthålla den religiösa verklighetsuppfattningen, vilket 

gör att religiösa plausibilitetsstrukturer lättare rubbas och relativiseras.
123

  

 

6. Resultat  

Nedan presenteras det resultat som har framkommit i undersökningen om barns gudsföreställningar.  

Inledningsvis kommer två händelser att presenteras som uppkom under barnens bildskapande i de 

två årskurserna. Efter det kommer samtliga barns bilder över deras gudsföreställning att presenteras, 

vilket görs utifrån den narrativa modellen. Bildanalysen är i huvudsak deskriptiv, det vill säga att 

jag använder den narrativa modellen som ett sätt att beskriva de olika bilder av gud som barnen ger 

uttryck för i sina bilder. Avslutningsvis kommer resultatet från de kvalitativa intervjuerna att 

presenteras. Samtliga resultat kommer att presenteras utifrån den årskurs som barnen går i, det vill 

säga årskurs 1 eller 3.  

 

6.1 Bildskapande – årskurs 1  

Efter att jag hade presenterat bilduppgiften i årskurs 1 började barnen rita sina gudsföreställningar. 

När de var klara med uppgiften bad jag dem att fundera över tre egenskaper som passade till den 

bild som de har av gud. Det framkom ganska snabbt att barnen inte visste vad ordet egenskap 

betydde. Det gjorde att jag fick förklara det inför klassen och därefter gav eleverna själva förslag på 

olika egenskaper som de kunde komma på. Det var ett bra sätt eftersom jag då kunde försäkra mig 

om att barnen hade förstått vad en egenskap var. Tillsammans med barnen kom vi fram till att det 

fanns många egenskaper som de kunde välja mellan när de skulle applicera tre egenskaper, vilka 

skulle passa till deras gudsföreställning.  

 

Därefter fortsatte barnen att färdigställa sina teckningar och komma på tre egenskaper som de skrev 

på sin teckning. Vid detta skede upptäckte jag att läraren hade skrivit upp de egenskaper som jag 

och barnen nämnde under genomgången på tavlan. Det gjorde att det fanns en lång lista med en rad 

olika egenskaper som barnen enkelt kunde titta på, vilket det visade sig att de gjorde. Jag upptäckte 

snart att det var många av barnen som tittade på tavlan och skrev ned tre av de egenskaper som stod 

där på sin teckning. Det gjorde att många inte verkade fundera och reflektera över de egenskaper 

som de valde.
124
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6.2 Bildskapande – årskurs 3 

När jag hade presenterat bilduppgiften för barnen i årskurs 3 började de snabbt att få ner sina 

gudsföreställningar på sina papper. Som nämndes tidigare förklarade jag för barnen att det var en 

enskild uppgift och att de därför skulle koncentrera sig på sin gudsföreställning och inte andras.  

Eftersom bänkarna i klassrummet var möblerade i små grupper kunde eleverna  enkelt prata om sina 

gudsföreställningar med sina bänkkamrater, vilket många av barnen gjorde flitigt.  

 

När jag gick runt bland barnen i klassrummet stannade jag till vid en flicka. Hon höll precis på att 

rita långt blont hår på hennes gud. Då lutar sig hennes bänkkamrat fram till henne och utbrister:  

– Du tror väl inte att gud är en flicka? Alla vet väl att gud är en kille. Detta gjorde att flickan såg 

mycket osäker ut och hon slutade att rita för en stund. Efter några minuter kom jag tillbaka till 

samma flicka och upptäckte då att hon hade tagit bort det långa blonda håret. Nu hade hennes 

gudsföreställning ändrats och istället hade nu guden kort och brunt hår. I vänstra hörnet på hennes 

teckning hade hon skrivit att gud är en kille.
125

  

 

6.3 Bildanalys – årskurs 1 

När det stratifierade urvalet gjordes, utifrån vad barnen hade ritade, kunde två huvudkategorier 

urskiljas ur bildmaterialet från årskurs 1. Den första huvudkategorin som urskiljdes var gud som en 

antropomorf varelse. Denna huvudkategori kunde i sin tur delas in i fyra underkategorier: en 

antropomorf himmelsk gud, flera antropomorfa gudar, gud som vanlig människa samt gud som 

flicka. Den andra huvudkategorin som kunde urskiljas ur materialet var gud som en icke-

antropomorf varelse.  

 

6.4 Gud som en antropomorf varelse 

Inom denna kategori hör de bilder som på något sätt visar gud som en mänsklig gestalt. Till denna 

kategori hör 23 av 24 teckningar. Inom kategorin anser alla att gud är en människa, men eftersom 

teckningarnas innehåll inom kategorin skiljer sig åt väljer jag att dela in dem i fyra underkategorier. 

 

6.4.1 En antropomorf himmelsk gud 

Till denna underkategori hör de teckningar som föreställer gud svävande i himlen bland moln eller 

sittande på en tron omgiven av en sol eller stjärnor. Guden kan även gestaltas med skägg, stav och 

långt hår.
 
Till denna kategori tillhör 12 av 24 teckningar.  
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Det som är gemensamt för barnens teckningar i denna kategori är att de ritar en människoliknande 

varelse som befinner sig i himlen. Det belyses genom att barnen har ritat guden bland flera moln, 

antingen står guden på ett moln eller är molnen placerade som ett täcke under guden. Barnen har 

ofta målat bildens bakgrund blå, vilket troligtvis ska efterlikna den blå himlen. De allra flesta barn 

har ritat en klänningsliknande klädnad som guden bär. Klädnaden är ritade med olika färger men vit 

är den färg som majoriteten av barnen använder. I teckningarna har barnen använt sig av narrativa 

strategier. De flesta barn har använt sig av centralmarkörer i sina bilder där guden finns centralt i 

bilden, dock gäller inte det alla. Vissa barn har ritat sin gud med en hög detaljeringsgrad, medan 

andra barn har ritat en slags sträckgubbe där det förekommer färre detaljer. Vissa teckningar 

använder även exkluderingsstrategin, genom att de har valt att inte ha med gudens alla kroppsdelar i 

bilden. Det kan exemplifieras genom att en gud saknar armar och en annan gud saknar fötter.  

 

Ett av barnen har ritat en människoliknande gud som står på ett moln. Guden har en blå 

klänningsliknande klädsel med en röd figur på magen. Guden har brunt hår och runda glasögon. 

Guden har ett stort leende som möter betraktaren. Gudens ben, armar samt händer är konstruerade 

genom raka sträck, vilket gör att dessa delar av guden liknar en sträckgubbe. Utifrån betraktarens 

synvinkel befinner sig ett kors på gudens högra sida. Längst upp på korset finns ett huvud, med 

såväl ögon som mun. I den vänstra delen av bilden har pojken ritat en stor gul blixt som drar sig ner 

mot guden. I bilden finns det ett antal narrativa strategier som pojken har använt för att berätta vad 

som är viktigt i bilden. Pojken är en av de barn som inte har placerat sin gud i bildens centrum. Han 

har istället ritat guden på den nedre delen av bilden. Däremot kan huvudet på korset ses som en 

centralmarkör, vilket betyder att korset och dess huvud är viktigt i bilden. I bilden har pojken även 

använt sig av storleksgradering där korset storleksmässigt är större än guden, vilket även det 

indikerar på att korset är viktigare än guden. En annan narrativ strategi som pojken har använt sig 

av är detaljeringsgradering. När guden betraktas närmare märks det att gudens kropp och ansikte är 

mer detaljrika än gudens armar och ben, i och med att de endast är gjorda av streck. Det tyder på att 

pojken inte anser att de kroppsdelarna är lika viktiga i bilden.
126

  

 

6.4.2 Flera antropomorfa gudar 

Till denna underkategori hör 2 av 24 teckningar som innehåller två antropomorfa gudar på ett moln 

i himlen. Gemensamt för bilderna är att de ritar två gudar på ett moln. I båda bilderna har barnen 
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använt sig av storleksgradering där en av gudarna är större än den andre. En av gudarna är även mer 

detaljerad än den andre guden. Gemensamt är även att en av gudarna i bilderna har fått 

oproportionellt stor händer i jämförelse gudens övriga kroppsdelar.  

 

Ett av barnen har ritat två antropomorfa gudar som befinner sig på ett moln. Den vänstra guden har 

en vit klänningsliknande klädsel och ett skärp i midjan. Innanför skärpet sitter två blommor 

fastspända med hjälp av skärpet. Guden har stora muskler och han håller två stora blommor i 

vardera hand, vilka är oproportionellt stora i jämförelse med gudens övriga kroppsdelar. Guden har 

grått hår och stora ögon och ett glatt leende. Mellan den ovan beskrivna guden och den andre 

antropomorfa guden finns det en grön buske med orange runda föremål i. Den andre guden står till 

höger om busken. Denne gud bär ett par gröna byxor och ett svart tröja. Guden har kort grått hår, 

stora ögon och en glad mun. Gudens armar och ben är gjorda av streck och händerna är, likt den 

andre gudens, oproportionellt stora. I bilden har pojken använt sig av en rad olika narrativa 

strategier. En strategi som pojken har använt är storleksgradering där den vänstra guden är dubbel så 

stor som den högra guden, vilket tyder på att den vänstra guden är viktigare i pojkens bild. Den 

gröna busken som är placerad mellan gudarna är även storleksmässigt större än den högre guden.  

Pojken har även använt sig av centralmarkörer, vilket även visar att den store guden är viktigast i 

och med att den är placerad i bildens centrum. En tredje narrativ strategi som används är 

detaljeringsgradering. När gudarna betraktas närmare märks det att den store guden är mer 

detaljerad än i jämförelse med den lille guden. Det kan exemplifieras med hjälp av att den store 

guden har fått ett skärp, rätt antal fingrar, ögonfransar etc. Blommorna som den stora guden bär i 

sina händer är också detaljerade. Pojken har målat orange kronblad och en stjälk med gröna blad på. 

Att blommorna har en viktig roll i bilden kan även styrkas genom att de är stora. Pojken har därför 

använt storleksgradering där blommorna storleksmässigt är lika stora som den store gudens 

huvud.
127

 

 

6.4.3 Gud som en vanlig människa  

Till denna kategori tillhör teckningar som saknar tydliga karakteristiska attribut och symboler som 

kan kopplas till en himmelsk antropomorf gudsföreställning. Guden avbildas fortfarande som en 

människogestalt men avbildas inte i himlen och har inga änglar svävande runt sig. Teckningar 

avbildar istället gud på marken. I denna kategori hör 7 av 24 teckningar. Det som är gemensamt för 

dessa teckningar är att de flesta ritar en gud som täcker hela pappret. Barnen använder med andra 
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ord en centralmarkör där guden är centralt placerad i bilden. Barnen ritar gud med byxor och en 

tröja eller med en klänningsliknande klädsel. Exkluderingsstrategier används i flera bilder där 

guden exempelvis saknar fötter eller hela underkroppen. Två bilder använder även röntgenstrategier 

där betraktaren kan se guden genom en grottvägg. Samtliga bilder är även mindre detaljerade än i 

jämförelse med bilderna i de andra kategorierna.  

 

Ett av barnen har ritat gud som en vanlig människa. Guden bär blåa byxor, röd tröja och ett par 

svarta skor. Gudens ben är olika stora och olika tjocka, vilket gör att de är oproportionella. Guden 

har även fått en orealistisk lång hals i jämförelse med gudens övriga kropp. Guden har långt brunt 

hår med brunt skägg. Guden har fått stora ögon och en glad mun. Pojken har använt sig av flera 

narrativa strategier i bilden. Han har bland annat använt sig av centralmarkörer där guden är 

placerad i bildens centrum. Pojken har inte många detaljer i sin bild, dock bör poängteras att han har 

ritat sex stycken små knappar på gudens tröja. Ansiktet är mindre detaljerat i och med att det bland 

annat fattas näsa, ögonbryn etc.
128

  

 

6.4.4 Gud som flicka 

Till denna kategori tillhör 2 av 24 teckningar där guden kan betraktas som en flicka. Varför guden 

kan betraktas som flicka har bland annat att göra med gudarnas klädsel. I en av bilderna bär gudens 

en grön kjol och tröja medan den andra guden bär en rosa klänning. Håret på gudarna är långt och 

en av gudarna bär en rosa rosett i håret. En av gudarna har även mycket röda läppar, vilket kan tyda 

på att guden har läppstift. Gemensamt för bilderna är att de har använt sig av centralmarkörer där 

guden är placerad i bildens centrum. De använder sig även av detaljeringsgradering där framförallt 

ansiktet är detaljerat. Gudarnas händer är även oproportionellt stora i jämförelse med de övriga 

kroppsdelarna och gudarna har fått mellan tre och sju fingrar på varje hand.  

 

Ett barn har ritat en kvinnlig gud som står på marken. Över guden finns sex stycken moln 

uppradade i en horisontell linje. Guden har en rosa tröja med gråa knappar på samt rosa byxor med 

orange prickar på. Guden har långt grått hår och på huvudet finns en röd krona. Guden har en stor 

glad mun som är röd, vilket kan tyda på att guden har läppstift. Flickan har ritat guden centralt i 

bilden, vilket kan ses som en centralitetsmarkör. Det är med andra ord guden som är det viktiga i 

flickans bild. Gudens händer är relativt framträdande i bilden, vilket beror på att de är mycket stora 

i jämförelse med gudens övriga kroppsdelar. Flickan använder även flera detaljeringsgraderingar i 
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bilden. Hon har bland annat ritat gudens ögonfransar mycket detaljerat, vilket märks för att de är 

många och långa. Hon har ritat ögonfransar både över och under gudens ögon. Hon har även ritat 

detaljerade knappar och prickar på gudens kläder. I bilden finns det tecken på exkluderingsstrategier 

genom att flickan inte har gett guden någon hals. Det gör att gudens armar är fästa vid huvudets 

nedre del, vilket gör att bilden kan uppfattas som orealistiskt ur detta perspektiv.
129

  

 

6.5 Gud som en icke-antropomorf varelse   

Bland barnen är det endast en som inte har ritat gud som en mänsklig varelse. På barnets bild kan 

betraktaren se tio moln som är placerade i två vågräta rader. Molnen är blåa och bakgrunden är vit. 

Eftersom jag inte fick tillåtelse från barnets förälder/målsman att intervjua denne framkommer det 

inte tydligt hur barnets gudsföreställning ser ut. Bilden innehåller endast moln och utseendemässigt 

skiljer sig inte molnen från varandra. Det gör att bilden är svår att analysera utifrån den narrativa 

modellen.
130

  

 

6.6 Bildanalys – årskurs 3 

När det stratifierade urvalet gjordes i bildmaterialet från årskurs 3 kunde en huvudkategori urskiljas, 

vilken var gud som en antropomorf varelse. Under denna kategori kunde två underkategorier 

urskiljas en antropomorf himmelsk gud samt gud som en vanlig människa.  

 

6.7 Gud som en antropomorf varelse  

Inom denna kategori hör de bilder som på något sätt visar gud som en mänsklig gestalt. Till denna 

kategori tillhör 23 av 23 teckningar. Inom kategorin anser alla att gud är människa i olika åldrar 

men eftersom teckningarna inom kategorin skiljer sig åt väljer jag att dela in dem i två 

underkategorier. 

 

6.7.1 En antropomorf himmelsk gud  

Till den kategorin tillhör 21 av 23 bilder. Det som barnens bilder har gemensamt i denna kategori är 

att de har ritat en antropomorf gud i himlen. Barnen har använt olika strategier för att belysa detta 

exempelvis har moln, stjärnor, solar och planeter ritats. Det är även vanligt att guden är placerad 

stående på ett moln. Sju barn har ritat en eller flera änglar runt guden, vilka har vingar och en 

klänningsliknande klädnad. Barnen har även ritat guds klädnad som en klänning, vilken oftast dras 

åt i gudens midja med hjälp av ett snörliknande skärp. Det är även 14 barn som har ritat en gul 
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gloria över gudens huvud.  

 

Barnen har använt flera narrativa strategier för att visa vad som är viktigt i bilden. Det är många 

barn som har använt centralmarkörer där guden är placerad i bilden centrum. Det ska dock 

poängteras att det inte gäller alla bilder. I dessa fall är det ofta moln som är placerat centralt i bilden, 

vilket kan använts för att visa vikten av var barnen tror att gud finns. Storleksgradering är även en 

narrativ strategi som är vanligt förekommande. En klar majoritet av bilderna har ritat guden störst i 

jämförelse med andra varelser eller föremål i bilden. Det är dock tre bilder där änglarna 

storleksmässigt är lika stora som guden. Änglarna i barnens bilder skiljer sig från guden genom att 

de har vingar. Det är även vanligt förekommande att molnen som guden antingen står på och/eller 

omger guden är större än guden själv.  

 

Ett av barnen har ritat en människoliknande gud som står på ett moln. Guden har en vit 

klänningsliknande klädsel med ett rött band i midjan. På fötterna har guden ett par mörka sandaler.  

Guden har brunt hår och skägg, där en glad mun skymtar under det tillsynes tjocka skägget. Över 

gudens huvud finns en gul gloria. I det vänstra nedersta hörnet finns en ängel som står på ett litet 

moln. Ängeln har gult hår och gula vingar och ett stort leende. Även ängeln bär en vit 

klänningsliknande klädsel. Bakom guden och ängeln har flickan ritat hela pappret blått, vilket 

troligtvis ska efterlikna den blå himlen. I bilden finns flera narrativa strategier som flickan har 

använt för att framhäva vad som är viktigt i bilden. I bilden har hon använt sig av storleksgradering 

där guden storleksmässigt är större än ängeln, vilket indikerar på att guden är viktigast. Dock ska 

det poängteras att flickan har ritat ett stort moln som guden står på. Hon har även använt 

centralmarkörer där guden har placerats i bildens centrum, vilket tyder på att guden är viktigast. En 

annan narrativ strategi som flickan har använt är detaljeringsgradering. När guden och ängeln 

betraktas närmare märks det att guden har fler detaljer än ängeln. Det kan exemplifieras med hjälp 

av att guden har fått fler detaljer där ibland skor, rätt antal fingrar, skärp i midja etc.
131

  

 

6.7.2. Gud som en vanlig människa  

Till denna kategori tillhör 2 av 23 bilder. Det som dessa bilder har gemensamt är att inte finns några 

tydliga attribut som kan förknippas med en antropomorf himmelsk gudsbild, vilket leder till att den 

människoliknande guden som barnen har ritat kan betraktas som en vanlig människa. Gemensamma 

narrativa strategier som går att urskilja är att barnen använder sig av centralmarkörer där guden 
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placeras centralt i bilden. Exkluderingsstrategier används där gudens fötter eller hela underkroppen 

inte finns med i bilden. Bilderna är tillsynes mindre detaljerade än i jämförelse med bilder i de 

andra kategorierna.   

 

En pojke har ritat sin gud från brösthöjd och uppåt, det vill säga att pojken inte har ritat en 

helkroppsfigur. Ansiktet är stort och ett långt grått skägg hänger ner på gudens gula tröja. Gudens 

hår är kort och tillsynes taggigt och spretigt samt orange. I bilden har pojken använt sig av 

exkluderingsstrategier genom att han har valt att utelämna den nedre delen av gudens kropp. Det 

gör att gudens ansikte blir det som betraktaren kan se.
132

  

 

6.8 Kvalitativa intervjuer 

Nedan presenteras resultatet som framkommit genom de kvalitativa intervjuerna. Resultatet 

presenteras utifrån de teman som urskiljdes från det insamlade materialet, vilka är: Guds existens, 

Gud i skolan, Gud på fritiden och Gud i hemmet.  

 

6.8.1 Guds existens – årskurs 1 

När intervjuerna genomfördes med barnen fick de möjligheten att berätta om sin gudsföreställning 

utifrån sin ritade bild. Dock framkom det mer information om deras gudsföreställning i intervjun än 

vad de berättade i sina teckningar. Intervjuerna visade att det var tre av de sju barnen som trodde att 

gud fanns, ett barn tvivlade på guds existens, medan tre barn inte trodde att gud existerar.  

Det som är intressant är att två av de barn som menade att gud inte existerar berättade att de trodde 

att gud hade levt och ritade utefter den föreställningen.  

 

 E: Sen har du ritat en blixt här, sa du. Hur kommer det sig att du ritade en blixt? 

 P1: För... Han dog av den. 

 E: Dog av den? Vem dog av den? 

 P1: Gud. 

 E: Aha, så gud finns inte? 

 P1: [Skakar på huvudet]
133 

 

En annan pojke menar även han att gud är död: 
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 P4: Han [gud] är död. 

 E: Tror du inte att gud finns? 

 P4: Nä, jag tror inte på gud. 

 E: Tror du att han har funnits eller har han aldrig funnits? 

 P4: Han har funnits.
134

  

 

Två barn som hade antropomorfa gudsföreställningar i sina bilder menade i intervjuerna att gud 

även kan vara osynlig: 

 

 E: Vad tror du att gud gör i himlen? 

 F3: Han [gud] kanske leker på molnen och tittar i himlen. Eller så.. hmm.. Eller så kanske 

 han [gud] står här nu. 

 E: Att han [gud] står här nu? Hur tänker du då? 

 F3: Han kanske är osynlig. Så kan man gå igenom typ han. Han är som luft.
135

  

 

 P2: Han [gud] är osynlig. 

 E: Jaha, är han osynlig. 

 P2: Han kan sitta här på stolen nu [pekar på stolen som står bredvid honom].
136 

 

6.8.2 Guds existens – årskurs 3  

I årskurs 3 framgick det att samtliga barn som intervjuades trodde att gud fanns. I intervjuerna 

framgick det inte någon skillnad i deras gudsföreställning än vad som berättades i deras bilder. Det 

var dock en pojke som hade ritat gud som en vanlig människa men som menade i intervjun att gud 

finns i himlen. Det framkom inte i alla intervjuer vad som fick barnen att tro att gud existerar. Men 

pojke 4 menade på att personerna i hans omgivning hade påverkat honom: ”för att alla i hela min 

släkt tror på gud, så tror jag också på det.”
137

 Samme pojke nämner även att han har sett en film där 

gud visar sig i en antropomorf gestalt: ”jag har sett en film om en som har sett guds rygg.”
138

 

 

6.8.3 Gud i skolan – årskurs 1 

I inledningen av intervjuerna samtalade jag och barnen om skolan. Efterhand frågade jag om de 

någon gång hade talat om gud i skolan. Många av eleverna funderade en kortare stund innan de kom 
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med sitt svar. Det visade sig att fem av de sju intervjuade barnen menade att de inte hade pratat om 

gud i skolan. Två barn nämnde att de kanske hade pratat om gud i skolan, dock hade de svårt att 

berätta vad de hade pratat om. En flicka nämnder att de någon gång har pratat om gud: 

 

 E: Kommer du ihåg vad något som ni pratade om då? 

 F2: Att gud är snäll och han kanske hjälper folk som har det jobbigt i skolan.
139

  

  

I intervjun framgick det dock inte om flickan hade pratat med sina kompisar om detta i skolan eller 

om läraren hade varit med i samtalet. Klassläraren nämnde även vid ett av våra informella samtal att 

barnen ännu inte har haft någon religionsundervisning.
140

 

 

6.8.4 Gud i skolan – årskurs 3  

Tre av sju barn berättade i intervjuerna att de inte har pratat om gud i skolan eller att de inte 

kommer ihåg om de har gjort det. Fyra barn berättade att de hade pratat lite om gud vid olika kristna 

högtider samt vid diskussioner om döden: 

 

 P2: Vi brukar prata lite om det [gud] vid juletid.
141

 

 

 F1: Vad som händer under julen och påsken.
142

  

 

 P1: Eh, vi har pratat lite om hur människor dör och så och hur man gör på begravningar. 

 Mm, sen har vi... eller jag kommer inte på något mer som vi har pratat om gud direkt.
143

  

 

 P4: Om man kommer till himlen när man dör eller... Om gud finns eller så.
144 

 

Klassläraren berättade att eleverna ännu inte hade haft någon religionsundervisning, men att de 

snart skulle få bekanta sig med det ämnet.
145

 

 

6.8.5 Gud på fritiden – årskurs 1 

De intervjuade barnen i årskurs 1 berättade att de bland annat brukar leka med kompisar, titta på TV 
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och idrotta på deras fritid. Det var tre stycken av de sju intervjuade barnen som uppgav att de 

brukade gå till någon kyrka på deras fritid. De kyrkaktiviteter som de beskrev var: Söndagsskola 

och Draget, vilka bedrivs av Missionskyrkan respektive Pingstkyrkan. Enligt kyrkans hemsida 

bedrivs Söndagsskolan under söndagens gudstjänst för barn i åldrarna 4-12 år, där: ”bibelns 

berättelser står i centrum.”
146

 Enligt informationsmaterial från Pingstkyrkan bedrivs Draget för barn 

som går i förskoleklass till och med årskurs 2. Vid varje tillfälle är det ett bestämt tema som är 

hämtat från någon händelse i Bibeln som ledarna berättar om. Samlingen avslutas alltid med någon 

form av bön. I arbetet med barnen vill ledarna ge dem kunskap om den kristna tron samt föra ut 

budskapet att Gud har skapat alla unika och därför älskar alla.
147

 En flicka nämnde även att hon 

hade gått i en dansgrupp men att hon inte längre var aktiv i denna grupp. Jag fick dock ingen 

information om de hade tala om gud i samband med den aktiviteten.  

 

De barn som uppgav att de brukade gå på Söndagsskola och Draget berättade att de under dessa 

samlingar får höra berättelser, eller sagor som vissa av barnen själva uttrycker det, om gud.  

 

 E: Vad brukar ni göra på Söndagsskolan då? 

 P2: Prata om gud, vara i ett lekrum och pyssla.
148

 

   

En flicka berättar följande om Draget: 

 

 E: Vad brukar ni göra på Draget? 

 F2: Sjunga en sång när vi börjar och sitta på stolar. 

 E: Vad brukar ni göra mer? 

 F2: Berätta sagor om gud med några gubbar och något land. Sen får vi måla och  

 sånt med.
149

 

 

När Pojke 2 berättade om den bild som han hade ritat över sin gudsföreställning framkom det att 

ledarnas berättelser om gud hade påverkat hans gudsföreställning. Han hade ritat pilar över gudens 

huvud som riktades både upp och ned från guden. Han förklarade att pilarna betydde att guden åker 

upp till himlen och kommer ner till jorden: ”tusen år senare eller en miljon senare”. När han fick 

frågan om någon hade berättat detta för honom svarade han följande: ”nä, på Söndagsskolan 
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bara.”
150

 

 

En av de intervjuade flickorna berättade att de hade ritat gud på Draget, vilket hon utgick ifrån när 

hon ritade sin teckning i min undersökning.  

 

 E: Hur har du ritat gud här på din teckning? 

 F1: Jag tänkte att alla har ju ett huvud [fnissar]. Sen ritade jag och sen tänkte jag... Sen 

 kom jag ihåg lite en bild. För vi har målat honom [gud] på en bild en gång, kom jag ihåg 

 och då ritade jag det. 

 E: Ritade du likadant då? 

 F1: Nästan, lite konstigare hår. 

 E: Var ritade ni den bilden någonstans? 

 F1: Eh, på Draget.
151 

 

Det framgick dock inte tydligt om barnen själva hade ritat gud eller om någon ledare hade gjort det 

inför barnen. Utifrån intervjuerna med de barn som uppgav att de brukade gå på Draget framkom 

det att de har pratat om hur gud kan se ut. Flicka 2 som ritade gud som flicka berättade i intervjun 

att de hade pratat om vilket kön gud har på Draget: ”vi har pratat om att han [gud] är en tjej. Hon 

[ledaren] har berättat i Pingstkyrkan att han [gud] är en tjej.”
152

 En intressant iakttagelse under 

intervjun med flickan, vilket även exemplifieras i citatet ovan, var att flickan benämnde gud som 

”han” under vårt samtal. Men det ska nämnas att hon poängterade, både i inledningen och i slutet av 

intervjun, att gud var en flicka, enligt hennes gudsföreställning.  

 

I intervjun med flicka 2 framgick det att berättelser om gud var viktiga för hennes tro på en gud. I 

intervjun frågade jag om någon hade berättat om gud för henne, vilket hon då svarade att ledaren på 

Draget hade gjort. Det visade sig att denna ledare hade fått flickan att tro att det fanns en gud: 

”första gången [på Draget] trodde inte jag på gud. Men sen när jag gick på måndagen [till Draget] 

så kom jag på att gud finns i luften.”
153

 

 

Det var flera av barnen i årskurs 1 som berättade att de brukade träffa kompisar på sin fritid. Tre av 

eleverna berättade att de brukade prata om gud när de lekte med sina kompisar. Flicka 1 berättade 
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följande: ”ibland när jag är på Draget och sedan kommer hem kanske jag har kompisar som inte går 

på Draget. Då brukar jag prata lite om det. Lite om gud och så.”
154

  

 

Att samtalen mellan barnen om gudsföreställningar har en betydelse visar intervjun med flicka 3.  

Hon uppgav inte att hon brukade gå på någon barnaktivitet i någon kyrka. I intervjun kom vi in på 

frågan om hon trodde på gud, vilket hon nekade till att hon gjorde. Men hon hade trots detta en 

föreställning om hur gud är om han finns. Hon medgav dock att hennes kompis föreställning om 

gud spelade en stor roll när hon skulle rita sin teckning.  

 

 E: Känner du någon som tror på gud? 

 F3: Min kompis Ebba. 

 E: Har hon någon gång berättat om gud för dig? 

 F3: [Nickar] 

 E: Vad har hon berättat om då? 

 F3: Typ att hon tror att han har slips och att han har brunt hår.
155 

          

Hennes kompis föreställning om gud avspeglas tydligt i hennes egen teckning.  

 

I intervjun med Pojke 3 framgick det att han ibland brukade lyssna på sagor när han var hemma. 

Han var ett av de barnen som hade ritat två antropomorfa gudar på sin teckning. I en av de sagor 

som han brukade lyssna på, med hjälp av en CD-skiva, hade han hört talas om de gudar som han 

hade ritat. I intervjun kunde han utförligt berätta om Flora som var blommornas gud samt Markulius 

som var apelsinernas gud: 

 

 P3: Här är Flora [pekar på sin bild], blommornas gud. Här är Markulius [pekar på sin bild], 

 apelsinernas gud. Här ser man att trädet sticker ut lite genom molnet. Sen står de [gudarna] på ett 

 moln. Det kan också vara tre fyra moln. Flora har starka muskler. Markulius har en stav som kan 

 peta ner apelsiner med. Det är därför som han kallas för apelsinernas gud.
156

  

 

Varför pojken trodde att sagan var sann och dessa gudar fanns berodde på en text som fanns på CD-

fodralet: ”sanna berättelser börjar nu.”
157
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6.8.6 Gud på fritiden – årskurs 3 

Eleverna i årskurs 3 uppgav att de, likt barnen i årskurs 1, brukade leka med kompisar och höll på 

med en rad olika sporter. Fem av de sju intervjuade eleverna uppgav att de brukade gå på någon 

kyrkaktivitet på sin fritid. En elev uppger att han brukade gå på Kungalandet, vilket är en 

verksamhet som bedrivs under söndagsgudstjänsten för barnen i Pingstkyrkan. Han nämnde att de 

brukar leka lekar och att ledarna berättar om gud. Han nämnde även att hans pappa är pastor och att 

han brukade berätta om gud för honom. Att berättelser om gud spelade en roll för pojkens val av 

egenskaper framkom på följande sätt: 

 

 E: Vad tänkte du när du skrev de orden [egenskaperna]? Vad tänkte du till exempel på när du skrev 

 att gud är snäll? 

 P2: Jag har hört om honom.  

 E: Är det folk som har berättat berättelser för dig och.. 

 P2: Min pappa är pastor.  

 - - - 

 E: Det sista skrev du att gud väljer människorna alltid först av allt. Hur tänkte du då? 

 P2: Jag har hört det.  

 E: Är det någon som har berättat det för dig? 

 P2: Ja, efter att de har berättat på Kungalandet.
158 

 

Det var fyra elever som uppgav att de brukade gå på scouterna som bedrivs av Missionskyrkan. 

Enligt scouternas hemsida vill de hjälpa barn att utveckla en plattform med bland annat religiös 

perspektiv samt att hjälpa dem att bli ansvarskännande medborgare. De vill även förmedla 

budskapet att: ”Jesus Kristus är Herre.”
159

 Alla barn berättade att ledarna brukade tala om gud när 

de var där. En pojke säger: ”Jag går på scouterna och då pratar vi om gud. Vi pratar lite om man 

kommer till himlen när man dör eller om gud finns.”
160

 En annan pojke bekräftar detta; ”Det pratar 

vi typ nästan alltid om.”
161

 

 

Flicka 3 berättade att hon valde att rita en grotta på sin teckning, vilket hon då inspirerades av en 

berättelse som hon hade hört på scouterna. Hon kunde dock inte komma ihåg vad berättelsen 

handlade om. I intervju med pojke 1 framgick det att ledarna brukade läsa ur Bibeln på scouterna. I 

hans val av egenskaper nämnde han bland annat att han trodde att gud var snäll eftersom han hade 
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hört berättelser om det i Bibeln.   

 

I intervjuerna framgick det även att barnen som gick på scouterna brukade be till gud. När jag 

frågade barnen om de alltid brukade be ensamma var det många som svarade att de brukade be 

tillsammans med andra på scouterna. Vad de brukade be om framgick inte tydligt i intervjuerna. Ett 

av barnen benämnde dock bönen på scouterna på följande sätt: ”vi brukar ha någon ramsa och 

säga.”
162

 

 

Tre av de intervjuade barnen uppgav att de brukade prata om gud med sina kompisar på fritiden, 

vilket inte endast var barn som brukade gå på någon aktivitet med kristen koppling. Barnen brukade 

tala om de tror att gud finns, att de tror att gud hjälper människor och var han bor. En annan pojke 

sa att hans mormor brukade berätta om gud för honom.  

 

 P4: Hon [mormor] har berättat att hon tror att gud är rätt snäll och gammal, som jag sa. 

 Hon tror att när man dör kommer man upp till gud. Är det någon som är dum.. kanske  startat ett 

 krig så hamnar man i helvetet.
163

 

 

Precis som pojken själv nämner tror han, likt sin mormor, att gud är snäll och gammal. Han berättar 

även i intervjun att han tror att de som har dött kommer upp till gud i himlen.  

 

6.8.7 Gud i hemmet – årskurs 1 

I intervjuerna med barnen i årskurs 1 framgick det att det var fyra elever som aldrig pratade om gud 

hemma. Däremot berättade de övriga, det vill säga tre elever, att de brukade prata om gud hemma. 

Det framkom att det främst var föräldrar men även syskon som var delaktiga i samtalen om gud i 

barnens hem. Barnen berättade att de ibland läste Bibeln tillsammans i familjen och pratade om gud 

när de åt mat. En flicka berättade att hon hade pratat med sin pappa om gud, vilket framkom i 

intervjun på följande vis:  

 

 E: Brukar ni prata om gud hemma hos dig? 

 F2: Ja, lite. Pappa vet inte vem gud är och han tror inte på gud. När han var liten trodde 

 han på gud, som jag gör nu. 

 E: Men det gör han inte längre? 

 F2: Nä. Man kommer glömma bort vem gud är. 
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 E: Tror du det? 

 F2: Ja, för då kommer man inte komma ihåg vem gud är egentligen. Jag kommer alltid 

 komma ihåg gud.  

 E: Vad tror du att man kan göra för att inte glömma bort gud? 

 F2: Man kan skriva gud på ett papper.
164

  

 

Det märktes att flickan tidigare hade funderat på hur hon inte skulle glömma bort gud, eftersom hon 

utan tvekan kunde svara på de frågor som jag ställde.  

 

I intervjuerna kom vi in på samtalet om vi människor kan prata med gud och om barnen själva hade 

gjort det. Det var två av de intervjuade barnen som bestämt menade att det inte går att prata med 

gud och därför hade de aldrig gjort det. Däremot var det fem av de sju barnen som trodde att det går 

att prata med gud genom att be till guden. Av dessa var det tre barn som berättade att de själva 

brukade be till gud hemma, medan ett barn hade bett en gång hade de andra bett mer regelbundet.  

 

 F1: Alltid brukar jag be på kvällen innan jag ska gå och lägga mig. Ibland kan jag be lite 

 efter maten och när jag behöver hjälp. 

 - - - 

 E: Brukar du vara ensam när du ber? 

 F1: Jag brukar be lite ensam för att jag ska få lite lugn och ro och ibland brukar jag be med mamma 

 eller pappa.
165 

 

Under en annan intervju berättar en flicka:  

 

 E: Har du någon gång pratat med gud? 

 F2: Ja, på kyrkan att jag har lite tråkigt i skolan ibland. 

 E: Brukar du bara prata med gud i kyrkan eller brukar du göra det hemma ibland med? 

 F2: Hemma också. Då kryper jag ner på knä vid sängen.
166

 

 

De barn som tror att de kan prata med gud har en bild av en gud som snäll, hjälpsam och förlåtande.  

En flicka berättade: ”Jag tänkte han är ju inte så där himla dum han är ju en snäll människa. Han 

hjälper många och gör så att de ska trivas och så.”
167

 En annan pojke menar att man kan: ”säga 
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förlåt om man har gjort något dumt.”
168

  

 

Barnen säger att de brukar be till gud om de har ont någonstans och om de önskar sig något. Ett av 

barnen säger att hon brukar be om allt eftersom hon tror att gud alltid lyssnar. Samtidigt är hon 

noggrann med att säga att hon inte alltid får bönesvar direkt, vilket gör att hon ibland måste vänta 

på gudens svar. 

 

 E: Kan du berätta vad du brukar be om på kvällarna? 

 F1: Typ ibland när jag har ont i huvudet ber jag att jag inte ska få ont i huvudet längre. Om jag har 

 ont i benet eller foten brukar jag be också och om det är jobbigt och så.  

 E: Brukar gud svara när du ber? 

 F1: Ja, jag säger ju inte att nu ska du [gud] göra det. Han kan ju göra det när han vill. Det brukar 

 fungera ibland, men han gör ju inte så att det kommer på direkten. Han kan ju göra det var för sig 

 någon gång.
169 

 

6.8.8 Gud i hemmet – årskurs 3 

I årskurs 3 var det ett barn som berättade i intervjun att de i hennes familj brukade tala om gud 

hemma. I deras diskussioner brukade de tala om vad Bibeln berättar om olika högtiders innebörd, 

vilket hon nämner julen som ett exempel. Hon nämner även att diskussionen om var gud finns har 

förekommit. Det var tre elever som sa att det ibland hade förekommit att deras familjer pratade om 

gud i hemmet. Dock hade samtliga svårt att ge exempel på vad de brukade tala om. Men ett barn 

berättade att de brukade tala om föräldrarnas inställning till gud: ”min brorsa frågade pappa om han 

visste någonting om gud. Pappa sa att han inte visste så mycket men han tror i alla fall på gud.” 

 

Det var endast ett barn som poängterade att de aldrig hade talat om gud i dennes hem. I intervjun 

med två barn framgick det att de nästan aldrig talade om gud hemma. Även dessa barn hade 

svårigheter med att komma på vad de hade talat om. Dock hade diskussionen om gud uppkommit 

när en av de intervjuades hamster hade dött. Döden är ett ämne som de flesta barn kommer in på i 

intervjuerna, vilket kan orsakas av att barnen tror att människor som har dött finns hos gud i himlen. 

 

 E: Tror du att man kan träffa gud? 

 F1: I sådana fall i himlen. 

 E: hur kommer man till himlen då? 

                                                 
168 Intervju pojke 4, årskurs 1 2011-11-09 

169 Intervju flicka 1, årskurs 1 2011-11-09 
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 F1: När man dör.
170

 

 

 P4: Jag tror att det finns ungefär en miljon människor där uppe [i himlen] 

 E: Vad är det för människor? 

 P4: Typ som gamla människor som är ungefär 71 år gamla. De har varit här nere och dött 

 och sedan åkt upp [till himlen].
171

  

 

Om barnens far- och morföräldrar mådde dåligt var det ett ämne som ett par barn brukade be för i 

hemmet. De brukade be utifrån en förhoppning att gud skulle hjälpa barnens släktingar. Att be till 

gud för att han ska hjälpa läkarna var också ett ämne som förekom i en av intervjuerna: 

 

 F1: Om någon är sjuk kan man ju be honom [gud] om att den ska bli frisk. Eller om någon har 

 dött så att läkarna kan komma på något så att hjärtat börjar dunka igen.
172

  

 

 P4: Jag tror att man kan be att om ens morfar är jättegammal och snart ska dö, så kan man be att 

 morfar ska leva lite längre.
173

 

 

Vid intervjutillfällena var det fem barn av sju som berättade att de brukade be till gud i sitt hem. Det 

framkom att det var tre barn som brukade be tillsammans med någon av sina familjemedlemmar, 

däribland föräldrar eller syskon. När barnen berättar hur de ber är deras svar stort sätt identiska: 

 

 F3: Man kan knäppa händerna och be. Man kan tänka och man kan säga.
174

  

 

 F1: Man knäpper händerna och så kan man blunda.
175

 

 

 P4: Man knäpper ihop händerna och blundar och tänker.
176  

 

En pojke berättade att han hade sett människor i kyrkan be, vilket gjorde att han kunde berätta hur 

man ska göra: 

 

 E: Har du någon gång sett när de har bett eller pratat med gud? 

                                                 
170 Intervju flicka 1, årskurs 3 2011-11-08 

171 Intervju pojke 4, årskurs 3 2011-11-08 

172 Intervju flicka 1, årskurs 3 2011-11-08 

173 Intervju pojke 4, årskurs 3 2011-11-08 

174 Intervju flicka 3, årskurs 3 2011-11-08 

175 Intervju flicka 1, årskurs 3 2011-11-08 

176 Intervju pojke 4, årskurs 3 2011-11-08 
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 P3: Inte de med några i kyrkan. 

 E: Kan du berätta hur de gjorde då? 

 P3: De gjorde så [knäpper händerna] och blundar.
177 

 

Ett barn berättade att han aldrig brukade be hemma, men att han brukade be hos sin farmor.  

 

En flicka kom in på frågan om gud kan ge bönesvar. Hon menade att man kunde be om allt, men 

dock inte om onödiga saker: 

 

 F1: Ja, men inte sådana saker som är onödiga, till exempel att man vill ha mer godis. 

 E: Jaha, som om jag till exempel vill ha en ny cykel? 

 F1: Det gör han inte. Det tror i alla fall inte jag.
178

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
177 Intervju pojke 3, årskurs 3 2011-11-08 

178 Intervju flicka 1, årskurs 3 2011-11-08 
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7. Analys och diskussion  

Mead menar att människor bygger upp sin identitet genom ett socialt samspel med andra. Det är 

genom detta samspel som människan bygger upp ett perspektiv på hur hon ska se på verkligheten 

och uppfatta den,
179

 vilket vi också kan räkna med föreställningen om gud. Barnens 

gudsföreställningar uppkommer med andra ord inte ur ett vakuum,
180

 utan de påverkas av olika 

sociala samspel mellan människor i deras närhet. Detta kapitel är indelat i fem underkapitel, vilka är 

gudsföreställningar, den vokala gesten, bildskapande som social interaktion, sekularisering och 

pluralism samt en slutdiskussion.  

 

7.1 Gudsföreställningar 

I resultatet framkommer det att samtliga barn, förutom en i årskurs 1, har ritat gud som en 

antropomorf varelse. Att barnen har en mänsklig föreställning av gud stärks i intervjuerna genom att 

barnen benämner gud som han eller hon. En flicka i årskurs 1 benämner även gud som ”en snäll 

människa.” Det som är värt att poängtera i detta sammanhang är att i tidigare forskning, där barn 

har fått rita sina gudsföreställningar, har flera icke- antropomorfa föreställningar framkommit. Både 

i Hallgrens samt i Anna Abrahamssons och Mathias Settergrens undersökningsmaterial av barns 

teckningar framkom det att flera barn hade en panteistisk gudsföreställning,
181

 vilket inte något barn 

i min undersökning presenterade i sin bild. Dock var det två elever som i intervjuerna menade att 

gud även kunde vara osynlig, vilket skulle kunna tyda på en icke-antropomorf gudsföreställning.  

 

Varför en klar majoritet av barnen i min undersökning hade en antropomorf gudsföreställning kan 

ha flera olika orsaker. I den tidigare forskningen har forskare studerat barns kognitiva utveckling 

och sett att barns religiösa utveckling kan ses utifrån olika religiösa stadier. Harms var en av de 

forskare som genom studier kunde urskilja tre religiösa stadier. Barnen som ingår i min 

undersökning var mellan 6- 9 år gamla, vilket gör att de ingår i två av Harms religiösa stadier. 

Harms menade att barn i åldrarna 3-6 år (sagostadiet) ofta ritar gud som en mänsklig gestalt. Barn i 

denna åldersgrupp kan endast tänka i termer som har att göra med deras egen erfarenhet, vilket gör 

att barnen ritar en antropomorf gudsföreställning.
182

 I åldrarna 7-12 år (det realistiska stadiet) blir 

barnen bekanta med kyrkans förkunnelse och skolans religionsundervisning ger barnen kunskap om 

bibelberättelser och religiös symbolik, vilket gör att det avspeglas i barnens gudsföreställningar.
183

 

                                                 
179 Mead 1976 [1934]: passim 

180 Se Hartman och Torstenson -Ed 2007 [1986]: 145 

181 Hallgren 2003: 56-59, 79; Abrahamsson och Settergren 1999: 30 

182 Harms 1944: 115 

183 Ibid., 1944: 116 
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Samtliga barn i min undersökning ritar gud som en antropomorf varelse, dock skiljer sig barnen i 

årskurs 3 i och med att deras bilder innehåller flera religiösa symboler. Som tidigare nämnts är 

änglar ett vanligt återkommande fenomen i barnens bilder. Dock finns det de barn i årskurs 1 som 

har ritat religiösa symboler som exempelvis ett kors på deras teckning. Enligt årskursernas lärare 

har barnen ännu inte fått någon religionsundervisning i skolan, vilket därför tyder på att barnen har 

fått kunskap om bibelberättelser samt religiös symbolik från andra. En klar nackdel med de 

kognitiva teorierna är att de inte tar hänsyn till att barnen ständigt blir påverkade av sin omgivning. 

Att barnens omgivning är viktig i uppkomst av deras gudsföreställningar visar mitt resultat tydligt, 

vilket framgår i intervjuerna. I intervjuerna berättar ett par barn att de brukar läsa ur Bibeln hemma 

tillsammans med sina föräldrar. Det framgår även att många av barnen är aktiva inom kyrkans olika 

barnverksamheter och flera av dem talar om gud i sitt hem, vilket skulle kunna förklara varför 

barnen har ritat som de har gjort. Det är därför viktigt att ta hänsyn till barnens omgivning för att 

kunna ge mitt undersökningsmaterial en större förståelse för vad som påverkar barnen i uppkomsten 

av deras gudsföreställningar. Tamm menar att även kyrkan förmedlar en antropomorf 

gudsföreställning till barnen och delger dem religiös symbolik som de använder i sina teckningar: 

 

 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 hedersstaven 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.
184 

 

I resultatet av bildanalysen går flera av dessa religiösa symboler, vilka Tamm redovisar, att finna i 

barnens teckningar. Enligt Tamms resonemang skulle även bildernas innehåll kunna stärkas av 

Meads teoretiska resonemang att barnens gudsföreställningar har påverkats av gruppens, i detta fall 

kyrkans, uppfattningar. Barnen har tagit kyrkans uppfattningar och gjort dessa till sina egna, vilket 

Mead benämner som att barnen går in i rollen som en person i gruppen.
185

 En annan bidragande 

faktor till att barnen har ritat en antropomorf gudsföreställning kan ha med de bilder som olika 

medier i samhället publicerar, vilka ofta gestaltar gud som en ”gubbe”. Ahlner Malmström menar 

att media kan ses som en påverkningskälla där barn hämtar inspiration ifrån när de skapar bilder.
186

 

En pojke i årskurs 3 nämnde att han hade sett gud i en film där guden var en människogestalt. En 

pojke i årskurs 1 hade hört en saga om gudar som gestaltades av människoliknande varelser via en 

CD-skiva, vilken helt avspeglade hans gudsföreställning. De bilder och föreställningar som 

                                                 
184 Tamm 1986: 44 

185 Mead 1976 [1934]: 122 

186 Ahlner Malmström 1991: 20 
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samhället speglar av gud tar barnen till sig och applicera på sin gudsföreställning.  

 

I teckningsmaterialet finns det även barn som har ritat gud som en vanlig människa, det vill säga 

utan någon koppling till en ”biblisk gudsbild”. Dessa teckningar föreställer endast en ensam 

människoliknande gestalt. De teckningar som tillhör den himmelska antropomorfa gudsbilden ritar 

barnen att guden finns i himlen och att det är dennes ”hem”. Tamm menar att de barn som endast 

ritar gud som en vanlig människa inte är uppfostrade i den kyrkliga sfären, vilket gör att de inte 

gestaltar gud utifrån den bibliska världen.
187

 De barn som jag intervjuade som hade ritat gud som en 

vanlig människa berättade att de inte trodde att gud fanns. En pojke uttryckte även att ”Han [gud] är 

död.”  

 

7.2 Den vokala gesten  

Mead påpekar att gester i det sociala samspelet är viktiga för att de visar en persons idéer.
188

 En 

viktig gest är i det sociala samspelet är den ”vokala gesten”, det vill säga vårt språk. Den är 

betydelsefull eftersom den: ”tenderar att hos individen väcka samma attityd som den väcker hos 

andra.”
189 

I intervjuerna framkommer det att den ”vokala gesten” har varit betydelsefull i barnens 

uppkomst av sina gudsföreställningar. En flicka i årskurs 1 trodde inte på gud när hon först började 

gå på Draget. Men efterhand började hennes attityder förändras och hon: ”kom på att gud finns i 

luften”. Flickan hade blivit påverkad att kyrkans föreställning om verkligheten, vilket flickan tog till 

sig och antog kyrkans uppfattning.
190

 Samma flicka nämnde även i intervjun att hon föreställde sig 

gud som en flicka. I hennes teckning framkom det att hon trodde att gud var en flicka genom att 

bland annat gestalta guden med långt hår, rosa kläder och röda läppar. I intervjun framgick det att 

ledaren på Draget hade berättat vid ett tillfälle att gud var en flicka. Det visar att ledarens idé, det 

vill säga gest, även väcktes hos flickan. Mead menar att ledarens gest därför kan ses som 

signifikant, det vill säga medveten.
191

 Genom användning av signifikanta gester ”tar individen den 

andras roll”
192

 när personer ändrar sina uttryck, vilket flickan gjorde.  

 

Den ”vokala gesten” har även varit betydelsefull mellan barnen i uppkomsten av deras sin guds-

föreställningar. Flera barn uppgav i intervjuerna att de brukade prata om gud med sina kompisar. 

Det visade sig i en av intervjuerna med en flicka i årskurs 1 att hennes kompis gudsföreställning 

                                                 
187 Tamm 1986: 38 

188 Mead 1976 [1934]: 52 

189 Ibid., 1976 [1934]: 124 

190 Ibid., 1976 [1934]: 122 

191 Ibid., 1976 [1934]: 16 

192 Ibid., 1976 [1934]: 17 
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hade påverkat hennes egen. Kompisen trodde att gud hade brunt hår och en slips, vilket flickan hade 

tagit efter och gjort till sin egen gudsuppfattning. En pojke i årskurs 3 nämnde även att han hade 

tagit till sig sin mormors uppfattning om att gud är snäll och gammal. Pojkens mormor trodde även 

att människor kom upp till himlen när de hade dött, vilket även pojken talar om i intervjun. I båda 

fallen har barnen påverkats med hjälp av den ”vokala gesten” och fått barnet att väcka samma 

attityd som den person som först uttalat sin föreställning.
193

 

 

Vissa barn berättade i intervjuerna att de brukar tala om gud i sina hem. Där sker det en språklig 

interaktion mellan barnen och deras föräldrar samt syskon. De var även flera barn i båda 

årskurserna som brukade prata, det vill säga be, till gud. Detta gjorde de ensamma, tillsammans med 

föräldrar, med syskon eller på scouterna. I de fall där barnen bad tillsammans med sina föräldrar 

eller på scouterna sker både en verbal och icke-verbal interaktion mellan barnen och dess föräldrar 

och ledare. Barnen lyssnar på vad de vuxna ber om och tar till sig den gudsföreställning som de ger 

uttryck för i bönerna. I intervjun med en pojke i årskurs 3 framkom det även att han genom 

interaktion med andra hade lärt sig hur man ska prata med gud, det vill säga med hjälp av icke-

verbala gester eller kroppsspråket. Han berättade att han hade sett människor i kyrkan som knäppte 

händerna och blundade när de bad, vilket gjorde att pojken menade att det var så man gjorde. En 

pojke i årskurs 3 nämnde även att hela hans släkt trodde på gud och det var en anledning till varför 

han också gjorde det. En flicka i årskurs 3 berättade i intervjun att de hade pratat om gud och 

himlen när hennes hamster hade dött. Föräldrarna gav då en bild av en gud i himlen till sin dotter, 

vilket hon ritade i sin teckning. En pojke i årskurs 3 nämnde även att hans pappa var pastor och 

brukade berätta om gud för honom, vilket påverkade hans gudsföreställning. Den vokala gesten och 

andra personers berättelser har en betydande roll i barnens gudsföreställningar. Samtidigt tyder 

resultatet på att familjen och de närmaste har en betydande roll i barnens religiösa socialisation. 

 

7.3 Bildskapande som social interaktion  

I resultatet presenteras två situationer där bildskapandet kan ses som sociala händelser, vilka 

utspelade sig när jag besökte de två årskurserna i samband med att barnen skulle rita sina 

gudsföreställningar. För att ge en snabb återblick på händelsen i årskurs 1 skrev läraren upp ett antal 

egenskaper på tavlan när jag hade genomgång om vad är egenskap är, vilket jag inte märkte till en 

början. När barnen sedan skulle skriva ned tre egenskaper som stämde in på deras gudsföreställning, 

verkade det som om de inte reflekterade över varför de valde de egenskaper som de gjorde. När 

                                                 
193 Se Mead 1976 [1934]: 124 
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intervjuerna med barnen senare genomfördes visade det sig, vilket jag befarade, att barnen inte hade 

funderat över varför de hade valt de egenskaper som de hade gjort. Det gjorde att barnen hade svårt 

att förklara varför egenskaperna passade till deras gudsföreställning. I denna situation påverkade 

skolan och deras lärare uttrycken för barnens gudsföreställning. Utifrån barnens perspektiv 

betraktades läraren som en auktoritet i klassrummet. Läraren förknippas ofta med att det finns rätta 

svar på de frågor som denne ställer, vilket barnen har lärt sig under sin skoltid.
194

 I och med att 

läraren skrev upp egenskaper på tavlan kan barnen ha betraktat dem som ”rätta” och valde därför tre 

av dem. Denna situation visade att bildskapandet är en social händelse samt att läraren är en viktig 

auktoritet och en viktig generaliserade andre. Som jag nämnde tidigare påverkades barnen i deras 

uttryck för sin gudsbild, men på sikt kan läraren således påverka barnen i deras gudsföreställning.  

 

I årskurs 3 ritade en flicka gud som en flicka med långt blont hår. När en klasskamrat fick syn på 

flickans teckning sa han att hon inte kunde rita gud som flicka eftersom alla vet att han är en kille. 

Det gjorde att flickan suddade ut det långa håret och guden fick kort hår. Hon poängterade även att 

gud nu skulle betraktas som kille genom att skriva det på bilden. Den sociala situation som uppkom 

vid detta tillfälle går att förklara med hjälp av Meads teori om den generaliserade andre. Han menar 

att barn hela tiden påverkas av människor som befinner sig i deras omgivning och barn lär sig 

snabbt att ta deras perspektiv. Mead menar vidare att en person måste ha en uppfattning om den 

egna sociala gruppen samt samhällets uppfattning för att kunna bli ett helt jag. Det räcker med 

andra ord inte att endast förstå enskilda människor.
195

 I denna situation uppkom en interaktion 

mellan de barn som satt vid flickan. Flickan påverkades av de andra barnen, de generaliserade 

andre, i hennes uttryck för sin gudsföreställning. När de andra barnen påverkade flickan 

internaliserade hon de attityder som de andra barnen påvisade genom att poängtera att gud är en 

kille, vilket de andra barnen påstod. Aronsson talar om att det finns formella och informella ”lärare” 

som barn påverkas av när de ritar.
196

 I den ovannämnda situation kan flickans klasskamrater ses som 

informella ”lärare”, vilka påverkade flickans uttryck i sitt bildskapande. Situationen visar även 

vilken betydelse den sociala interaktionen hade i flickans bildskapande, vilket Aronsson påpekar är 

viktigt att uppmärksamma i barns bildskapande.
197

 

 

7.4 Sekularisering och pluralism  

I den tidigare forskning som Hartman och Torstenson- Ed hänvisade till i sitt material, visade att 
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195 Mead 1976 [1934]: 120 

196 Aronsson 1997: 22 

197 Ibid., 1997: 228f 
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barns tankar om gud påverkas av deras omgivning och uppkommer därför inte i ett vakuum. De 

kommer i sin forskning fram till att: ”ett sekulariserat land får sekulariserade barn.”
198

 Men trots att 

Sverige ses som ett sekulariserat land har en övervägande majoritet av barnen i min undersökning 

en antropomorf gudsföreställning. Enligt Peter L. Berger bidrar sekulariseringen till att allt färre 

personer tar hänsyn till religionen när de agerar eller när de ska tolka sin verklighet.
199

 I 

intervjuerna med barnen framgick det att flera av dem inte pratade om gud hemma. Vissa barn 

berättade att de någon gång hade pratat med gud hemma men att de inte kom ihåg vad de hade 

pratat om, vilket kan tyda på att det är så sällan att barnen inte har lagt det som sagts på minnet. I 

någon intervju framgick det även att barnets förälder inte hade någon religiös tro. I de hem där det 

inte talas om gud får barnen inte någon information om gud, vilket gör att det råder ett slags 

vakuum. I dessa hem råder en plausibilitetsstruktur där föräldrarna har socialiserat in sina barn i en 

verklighetsuppfattning som inte innehåller någon tro på gud. Materialet visar att när dessa barn 

möter andra verklighetsuppfattningar rubbas deras plausibilitetsstruktur. Berger talar om att ett 

sekulariserat samhället även leder till pluralism.
200

 När barnen lämnar hemmet möts de av en rad 

olika religiösa samt icke-religiösa grupper som vill ge sin bild av verkligheten.
201

 Skolan är en 

social mötesplats där barn med en religiös tro möter barn med en icke-religiös tro. Resultatet av min 

undersökning visade att flera av de intervjuade barnen pratar om gud med sina vänner, vilket gör att 

det tar efter kompisarnas gudsföreställningar och gör till sina egna. De barn som har socialiserats in 

i en verklighetsuppfattning där det inte existerar någon gud möter i dagligen andra uppfattningar 

som kan få deras plausibilitetsstruktur att rubbas. I resultatet visade det sig att barn som hade en tro 

på gud inte alltid kom från kristna hem, vilket därför tyder på att de har ändrat sin 

verklighetsuppfattning. Att barnen lever i ett sekulariserat samhälle behöver med andra ord inte 

betyda att de inte kan ha en antropomorf gudsföreställning, enligt min undersökning. I det sociala 

och pluralistiska samhälle som barnen möter dagligen samspelar de med andra människor, vilka har 

olika tolkningar av verkligheten. I dessa samspel tar barnet efter andra människors föreställningar 

och bygger därmed upp det perspektiv på hur hon eller han vill se verkligheten.
202

 I mitt 

undersökningsmaterial visar det sig att en klar majoritet av barnen har anammat den antropomorfa 

gudsföreställningen, vilken de genom interaktion med andra människor har byggt upp.  
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7.5 Slutdiskussion 

Under arbetets gång har det blivit allt tydligare att barn ständigt påverkas av andra människor och 

grupper. Det är något som några forskare antyder, men som inte uppmärksammas i den kognitiva 

forskningen om barns gudsföreställningar. Den kognitiva forskningen får ändock ses som 

dominerande i tidigare forskning. I min undersökning har jag velat ge dessa antydningar, det vill 

säga att barn påverkas av sin omgivning i sitt skapande av sin gudsbild, en tydlig teoretisk och 

empirisk grund.  

 

I resultatet framgår det att barnen ingår i ett samspel med andra barn, lärare, samhället, föräldrar, 

mor- och farföräldrar och olika fritidsaktiviteter som är kopplade till en kristen verksamhet, vilka 

formar barnens gudsföreställningar. Det är med andra ord flera olika relationer som barnen har 

byggt upp som har varit viktiga för barnens utveckling av deras gudsföreställning. Mitt resultat 

stärks av Rizzutos forskning där hon menar att det inte endast är föräldrarna som är viktiga i 

barnens utvecklande av sin gudsföreställning. Hon menar även att andra personliga relationer till 

barnet är viktiga så som exempelvis mor- och farföräldrar.
203

  

 

Det är svårt att utifrån intervjuerna rangordna vad som har inspirerat barnen mest i deras skapande 

av sin gudsföreställning. Dock kan de olika kyrkornas barnverksamheter ses som viktig i flera av 

barnens uttryck för sin gudsbild. Eftersom barnen ännu inte har fått någon religionsundervisning i 

skolan kan det ses som mindre viktigt i barnens skapande av sin gudsbild i jämförelse med kyrkans 

aktiviteter. Det bör dock poängteras att skolan är en social mötesplats där barnen kan prata om gud 

med sina kompisar men samtidigt får ta del av sekulärt tänkande. Barns samspel med kompisar samt 

med sina föräldrar verkar tillsynes lika viktiga i deras uttryck för sina gudsföreställningar. Enligt 

resultatet är den vokala gesten betydande för barnens gudsföreställning. Andra personers berättelser 

om deras gudsföreställningar, såväl en ledare som far- och morföräldrar, tycks vara betydelsefullt 

för barnen föreställning av gud.   

 

Undersökningen visar även att alla barn har en gudsföreställning, vilket även gäller de barn som 

uppgav att de inte trodde på gud. De hade fått sin gudsbild från bland annat kompisar och den 

generaliserade andre.
204

 I intervjuerna framkom de att vissa barn kom från sekulariserade hem där 

religion inte har någon betydande roll. Trots detta gav barnen dels uttryck för en antropomorf 

gudsföreställning, men också många gånger trodde på en antropomorf gud. Min undersökning visar 

                                                 
203 Geels och Wikström 1985: 121 

204 Se Mead 1976 [1934]: 120  
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därför att sekulariserade barn mycket väl kan ha en antropomorf gudsbild.  

 

Utifrån denna undersökning har jag fått en inblick i barns gudsföreställningar samt vad som 

påverkar barnen i deras skapande av deras gudsföreställning, dock ser jag att det finns mycket inom 

området som skulle kunna utvecklas. I och med det resultat som har framkommit i min 

undersökning vore det intressant att undersöka äldre åldersgrupper, i och med att jag ska bli 

gymnasielärare, samt se om de påverkningskällor som jag har funnit i min undersökning återfinns 

hos de barn som bor på landsbygden kontra dem som bor i storstäder.  
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8. Sammanfattning 

Föreliggande uppsats söker svar på vilka gudsföreställningar som barn ger uttryck för i bild och tal 

samt varifrån barn hämtar sina idéer till sin gudsbild i ett pluralistiskt och sekulariserat samhälle. I 

uppsatsen har en metodtriangulering används där metoderna bildanalys samt kvalitativa intervjuer 

har genomförts. Barn i utvalda årskurser har först fått rita sin gudsföreställning därefter har ett urval 

av barnen intervjuats med bland annat deras bild av gud som utgångspunkt. Barnens teckningar har 

utifrån en narrativ modell analyserats med hjälp av en värdeskaleanalys, vilken är utarbetad av 

Karin Aronsson. Efter intervjuerna transkriberades materialet, vilket gjorde att ett antal teman kunde 

urskiljas från materialet. Dessa teman tydliggör de olika gudsföreställningarna samt de 

inspirationskällor som har påverkat barnens gudsbilder.  

 

I resultatdelen presenteras de teman som urskiljdes utifrån barnens teckningar samt från materialet 

från de kvalitativa intervjuerna, vilka uppenbarade sig under läsningen. Här framgår det att en klar 

majoritet av barnen har en antropomorf gudsföreställning, medan endast en elevs teckning tyder på 

en icke-antropomorf gudsföreställning. Under kategorin antropomorf gudsföreställning kunde fyra 

underkategorier urskiljas: en antropomorf himmelsk gud, flera antropomorfa gudar, gud som en 

vanlig människa samt gud som flicka. Med hjälp av Herbert Meads teori om symbolisk 

interaktionism kunde frågan om var barnen hämtar inspiration i uppkomsten av deras 

gudsföreställningar besvaras. Även Peter L. Bergers resonemang om sekularisering och pluralism 

har används för att förklara empirin. Genom interaktion med andra människor har barnen anammat 

olika uttryck för sina gudsföreställningar. I resultatet framkommer det att barnen samspelar med 

andra barn, lärare, föräldrar, mor- och farföräldrar samt olika kyrkaktiviteter med kristen koppling. 

Dessa samspel med människor och grupper har på olika sätt påverkat barnen i deras 

gudsföreställning och i deras uttryck för sin gudsföreställning. Analysdelen är utformad efter teman 

som har framkommit ur empirin i resultatdelen. I analysen utreds barnens gudsföreställningar och 

var de hämtar sina idéer med hjälp av den teoretiska referensramen samt med tidigare forskning.  

 

I slutdiskussionen presenteras de slutsatser som har framkommit med hjälp av resultatet och 

analysen. Här klargörs det att barn ständigt påverkas av andra människor genom interaktion. Det är 

genom samspelet med andra människor som barnen anammar olika uttryck för gudsbilder och 

internaliserar dem till sina egna gudsföreställningar. Sverige brukar ses som ett av världen mest 

sekulariserade länder, vilket leder till att sekulärt tänkande får större utrymme än tidigare i. Trots det 

visar min undersökning att alla barn har en gudsföreställning. Vissa av de barn som kom från 

sekulariserade hem hade även en tro på en antropomorf gud. 
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Sekulariseringen leder till att det blir ett pluralistiskt samhälle där det finns flera olika religiösa och 

icke-religiösa grupper som vill ge sin förklaring av verkligheten. Det gör att barnen dagligen möter 

människor, vilka har olika tolkningar av verkligheten. I samspelet med dessa människor bygger 

barnen upp det perspektiv som hon eller han vill se verkligheten på. Till detta perspektiv kan vi 

också räkna in föreställningen om gud.  
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         Bilaga 1 

Hej förälder! 
 

Jag heter Emma Ekenmo och läser till gymnasielärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag kommer 

ursprungligen från Ekenässjön men har sedan tre år tillbaka haft en studentlägenhet i Växjö. Till 

sommaren 2013 planerar jag att vara klar med min utbildning som svensk- och religionslärare. 

Denna termin läser jag min sista kurs inom religionsvetenskap och vi ska därför skriva en C-

uppsats.  

 

Jag har valt att skriva om barns syn på gud och vill inrikta min studie på barn som går i årskurs 1 

och 3. Jag har under många år fascinerats av barns tankar om livet och deras föreställningsvärld och 

ser därför C-uppsatsen som ett tillfälle att studera barns tankar och funderingar närmare. Min tanke 

är att jag ska låta barnen få rita deras föreställning av gud och sedan intervjua ett antal barn utefter 

deras föreställning, det vill säga med utgångspunkt från deras ritade bilder.   

 

Jag kommer att utföra intervjuerna med några av barnen i skolan under den närmaste månaden. Det 

är naturligtvis frivilligt att ställa upp på intervjun, men det vore roligt om det är många som är 

intresserade.  

 

Det finns många etiska aspekter som jag måste ha i åtanke och som är bra för er att veta om. Alla 

barn som är med i intervjun kommer att vara anonyma och jag kommer även att avidentifiera 

skolan. Det betyder att ingen kommer att kunna identifiera vem som har sagt vad i uppsatsen. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band för att det ska underlätta mitt efterarbete. De inspelade 

intervjuerna kommer dock att förstöras efter arbetet. Materialet kommer därför inte användas till 

något annat ändamål än till min uppsats.  

 

Eftersom era barn är under 18 år behöver jag ett skriftligt godkännande, av er föräldrar, för att jag 

ska kunna få intervjua era barn. Jag vill därför att ni skriver under talongen som jag skickar med 

och lämnar in den till barnens klasslärare. Det är viktigt att jag får in denna talong för att era barn 

ska kunna få vara med i min intervjuundersökning.  

 

Jag ser fram emot att börja mitt arbete och hoppas därför att ni är villiga att låta mig intervjua era 

barn. Har ni några frågor kan ni kontakta mig via mail eller telefon. Om ni har några frågor till min 

handledare, Åsa Trulsson, på Linnéuniversitetet lämnar jag även hennes kontaktuppgifter. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Emma Ekenmo  

 

 
Emma Ekenmo 

Mail: 

Tele:   

 

 

Åsa Trulsson 

Mail:  

Tele:  
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Jag, Emma Ekenmo, som är student från Linnéuniversitetet ska skriva en uppsats om 

barns Gudsföreställning. Jag skulle behöva ett skriftligt medgivande av målsman för 

att få intervjua ditt barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talongen lämnas till klassläraren, senast den 28/10 -11. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i intervjuundersökningen utförd av lärarstuderande 

från Linnéuniversitetet i Växjö, Emma Ekenmo.  

 

 

 

Elevens namn: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

Målsmans underskrift: ______________________________________________ 
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          Bilaga 2 

 

Bild 1 

 

 

 

Bild 2 
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Bild 3 

 

 

 

Bild 4 
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Bild 5 

 

Bild 6 
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Bild 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 


