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DEL 1: INLEDNING
Vi är två studenter, Eva Gyberg och Hanna Öhrman, som i Maj 2005 åkte till Ghana för att
göra en fältstudie på Grace Preparatory & Junior Secondary School. Det är en privatägd
grundskola med elever i åldrarna 3-15 år, i Ghanas huvudstad Accra. Vi valde Ghana då
ämnesavdelningen för religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle har ett samarbete med ett
distanslärcenter vid Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA),
som ligger i anslutning till Legon University i Accra. En annan viktig orsak till att vi valde
Ghana var att vi fann det intressant då det är ett land med många olika religioner. Vi tyckte
det skulle vara intressant att undersöka hur barn med olika religiös bakgrund förhöll sig till
varandra i en skola.

Vi hade först tänkt göra ett serieprojekt om livet efter döden. Det var med tanke på alla barn
som är drabbade av Hiv/Aids eller andra sjukdomar och som lever med döden nära inpå sig.
Vi tänkte att många av barnen kanske har behov av att arbeta med frågor kring livet efter
detta, då döden ofta är något som är tabu att tala om. Många barn kan bära på obesvarade
frågor och rädslor som kanske kan kännas lättare om man får tillfälle att uttrycka sig kring
ämnet. Vi tänkte att man för att lätta på eventuella rädslor kunde rita serier om något positivt
som man i fantasin kunde tänka sig hända i livet efter detta. Eva hade tidigare gjort ett sådant
serietecknarprojekt i två barngrupper i Svenska kyrkan i Arvika. Där fungerade detta bra,
barnen gestaltade sina egna himlar med godisträd, möten med döda vänner och släktingar,
drömhus och drömbilar och möten med Jesus och änglar, eller varför inte en farfar som blivit
rockstjärna? Vi åkte till Ghana och tänkte att det skulle bli väldigt intressant att se vad de
ghanesiska barnen fantiserade kring när det gällde livet efter detta. Vi åkte också i hopp om
att serieprojektet skulle kunna hjälpa barn som där lever med döden närmare i vardagen, till
följd av fattigdom och sjukdomar som till exempel HIV/Aids och Malaria.

Vi hoppades också att studien och det kreativa projektet för barn kunde vara av intresse för
Svenska Kyrkans Mission. Det med tanke på deras arbete med barn som på grund av krig
eller sjukdom måste möta döden i sin vardag och som kan må bättre av att få visualisera och
befästa sin tro på en ljusare framtid och få arbeta med sina drömmar. Kanske skulle man
kunna lära ut serieteckning och arbeta med det i barngrupper där man önskar stärka känslan
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av sammanhang och mening i livet genom att föra in humor och perspektiv på känslor och
tankar kring existentiella frågor?

Syften
Syften med studien var att:
1) Undersöka hur barnen, som kom från olika religiös och etisk etnisk bakgrund, förhöll sig
till existentiella frågor och hur förhållandena mellan barn och vuxna med olika religiös
bakgrund fungerade i skolan.
2) Genomföra ett serietecknarprojekt för att ge barnen möjligheter att uttrycka och arbeta
med existentiella frågor och till följd av detta hoppades vi att barnen skulle uppleva en
ökad känsla av sammanhang och mening. Vi hoppades också att det kunde skapa större
förståelse mellan olika religiösa och etniska grupper.

Övergripande frågeställningar
Frågorna vi ställde oss var följande:


Vilka är de olika uttrycken för religion bland barn i en skola i centrala Accra och hur
kan de förstås styrka känslan av samband och mening i barnens liv?



Hur är den nuvarande situationen när det gäller tolerans och förståelse mellan barn
med olika religiös och etnisk bakgrund?



Kan ett serieprojekt påverka barnens möjligheter att skapa en känsla av sammanhang
och mening i tillvaron och bidra till att öka förståelsen mellan barnen?

Disposition
Vi inleder resten av uppsatsen med ett metod- och teoriavsnitt (DEL 2), där vi presenterar
tidigare forskning som är relevant för vår studie. Först presenterar vi vår allmänna metodologiska ansats. Sedan redogör vi för hur pedagogen Birgitta Andersson i Sverige arbetat med
serier och seriesamtal med barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi presenterar Aaron
Antonovskys arbete, där han studerat faktorer som bidrar till en känsla av sammanhang och
mening (KASAM) i en individs liv. Genom att förstärka dessa faktorer kan även hälsan
påverkas positivt, liksom förutsättningarna för individen att skapa sig en god framtid. Därpå
redogör vi för existensanalysen, som utarbetades av Victor Frankl. Den har som mål att hjälpa
människor att hitta mening i livet, något Frankl menade var av största vikt för en människas
hälsa och levnadslust. Vi tycker det är intressant hur han menar att skapande av positiva
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framtidsbilder med humor kan hjälpa människor i extremt svåra situationer att få tro på
framtiden och bevara den psykiska och fysiska styrkan.

I uppsatsens nästa avsnitt, DEL 3, presenteras först bakgrundsinformation om landet Ghana
och staden Accra. Sedan berättar vi om skolan för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur skolan bedrevs. Därpå redogör vi för ämnet religion och moral och hur läroböckerna i detta ämne var uppbyggda för att ge en insyn i undervisningen i detta ämne, som vi
tyckte berörde vår studie. Till slut redogör vi för en observation vi gjorde av en fredagsbön.
Det är en observation som skildrar hur religionen var invävd i skolans verksamhet och för att
illustrera hur man i den här skolan kunde närma sig frågan om döden och meningen med livet.

I DEL 4 beskrivs genomförandet av projektet. Vi berättar först om bakgrunden till projektet,
observationer i klassrummet, lektioner, serieprojektets upplägg, utveckling, varför och hur vi
omarbetade det och att vi också gjorde ett serieprojekt om framtidsdrömmar. Slutligen redovisar vi de intervjufrågor vi använde som bas för samtalen med barnen och vad syftet med dem
var.

I DEL 5 presenterar vi materialet, d.v.s. de 10 barnens arbeten, våra observationer och vi ger
även en kommentar och analys kring varje barn individuellt. Avslutningsvis ger vi en kort
sammanfattning av vad vi tyckte oss kunna utläsa att varje barn, i just de här uppgifterna,
ansåg meningsfullt i livet.

Slutligen, i DEL 6, diskuterar vi och analyserar materialet, sammanfattar innehållet och
formulerar slutsatser. Därpå följer en källförteckning. Vi har valt att presentera några av
barnens serier och teckningar som bilagor i slutet av uppsatsen och man hittar därför inga
bilder i uppsatsen. Istället finns det hänvisningar till bilderna som finns i bilagorna.

Vi samarbetade och utförde alla observationer och intervjuer tillsammans i Ghana, där vi
förde anteckningar och diskuterade kring arbetet tillsammans. Hemma har vi delat upp själva
skrivandet på grund av att vi bor så långt ifrån varandra att vi inte kunde ha materialet tillgängligt för båda. Vi har gått igenom varandras kapitel och kommit med synpunkter och på så
vis arbetat fram uppsatsen tillsammans. Men eftersom Eva skriver på D-nivå och Hanna på Cnivå har det varit naturligt att dela upp arbetet så att Eva fick ta större del av skrivandet.
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Del 2: METOD, TEORI OCH RELEVANT FORSKNING
Metod
När man gör en studie där man försöker förstå människan och tolka hennes utsagor och
handlingar innebär det att man betraktar henne som intentionell – man anser att en människa
alltid medvetet eller omedvetet avser något med sina handlingar. 1 Vi utgår från en människosyn där människan existerar inom givna villkor som arv, miljö, naturlagar som ger begränsningar och möjligheter, men att hon inom dessa väljer sina handlingar. Handlingen har alltid
ett syfte och detta syfte beror på tolkningen av omvärlden. Vi ville göra en kvalitativ studie
och man utgår då från att det finns många verkligheter eftersom världen inte är objektivt
beskaffad utan snarare en subjektiv historia. Verkligheten uppfattas subjektivt beroende på
våra åsikter och uppfattningar och hur vi tolkar världen i stället för fakta är grunden för hur
man hur man uppfattar verkligheten.2

Vi utgick från den vetenskapssyn som hävdar att human- och naturvetenskap kompletterar
varandra och där man menar att förståelsen förekommer både inom human- och naturvetenskap. 3 Det är en alternativ syn till den strikt dualistiska synen på vetenskap. I den gjorda
studien valde vi att göra en kvalitativt inriktad fallstudie då den metoden används för att söka
och förstå företeelser, egenskaper och de innebörder dessa har. Vi ville söka företeelsen
meningsskapande hos barn genom att studera dem i skolan och i ett serieprojekt. Vi ville
också försöka se hur meningsskapandet är kopplat till religionen eller den individuella tron.

Vi genomförde studien genom en kombination av hermeneutisk tolkning och fenomenologisk
beskrivning, en metod som ibland kallas hermeneutisk fenomenologi. Vi ville använda oss av
den hermeneutiska tolkningen som är lämplig för att studera yttringar av människans medvetande, så som dikter, bilder och i vårt fall serieteckningar, för att försöka förstå dem.

Vi ville observera barnen i skolan, samhället de levde, religionen de påverkades av, göra
intervjuer och studera barnens serieuttryck för att undersöka vad som kan ge dem en känsla av
sammanhang och mening. Vi utgick från att barnens och deras livssituation utgör en egen
storhet vars inneboende egenskaper bör studeras utifrån sina egna förutsättningar. Vi ville
därför också analysera och tolka några barns serieteckningar och intervjuer individuellt, då
1
2

Starrin, 1994, s 75
Merriam, 1994, s 31
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samma slag av uttryck kan ha olika innebörd för olika barn och betyda olika saker i deras
skapande av sammanhang och mening. Vi hade också intentionen att studera barnens teckningar och intervjumaterialet som ett fristående fenomen utan att filtrera materialet genom
teorier om barns begreppsbildning, personlighetsutveckling eller socialisation. Vi hade i
åtanke att barnens uttrycksmöjligheter inte nödvändigtvis är identiska med det de har att
utrycka. Vi ville försöka låta bli att blanda ihop deras förmåga att uttrycka känslor, tankar,
önskningar och värderingar med deras förmåga att faktiskt tänka, känna, vilja och värdera.
Serier och sociala berättelser som pedagogiskt verktyg
Serier och sociala berättelser används i Sverige bland annat av specialpedagoger som arbetar
med barn med neuropsykiatriska funktionshinder som autism, Aspergers syndrom, Tourettes
syndrom, DAMP och AD/HD. En svensk specialpedagog, Birgitta Andersson, har inspirerats
av metoden av Carol Gray. Hon är konsulent för elever med autism vid Jenison Public School
i Michigan, USA och arbetar med att lära ut sociala färdigheter till barn och ungdomar genom
sociala berättelser och serier. Att arbeta med serier är en fördel av många olika orsaker, det är
till exempel en fördel för dem som kan ha svårt att fullt ut förstå den verbala kommunikationen då den stimulerar flera sinnen. När man ritar och skriver kan man logiskt bygga upp
tankar, förtydliga situationer och tygliggöra tiden. Serier är också bra när man ska arbeta med
sina och andras tankar och känslor eftersom man i en serie kan synliggöra dem genom att
använda sig av olika tecken eller symboler. Lukter och ljud kan också tydliggöras i serierna,
liksom värme, kyla och vind.
Serier är väldigt bra att använda sig av när man vill visualisera en framtida händelse eller det
man vill bearbeta, de ger möjlighet att se på sig själv, situationen och andra med perspektiv.
Man kan iaktta sambandet mellan tankar, känslor och handlingar och bli medveten om egna
och andras mönster. När man gör sociala berättelser för barn med neuropsykiatriska funktionshinder ska de innehålla:
1. Deskriptiva och förklarande meningar och ge en objektiv syn på situationen utan pekpinnar.
2. ”Perspektiva meningar” som berättar om personens och andra personers reaktioner på
situationen – vad de ser, hör, tänker och upplever.
3. ”Direktiva meningar”, som berättar vad och hur personen ska göra för att lyckas. De
förtydligar och försöker motivera till önskvärda reaktioner och förväntade beteenden.

3

Starrin, 1994, s 51
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4. ”Kontrollmeningar” eller avslutande meningar. Den sociala berättelsen avslutas positivt
och ger förslag på lösningar. Dessa lösningar blir personens nycklar. Ibland är det personen själv som kommer med förslag och utformar avslutningen.

”Den sociala berättelsen skall alltid skrivas i jagform. Man bör undvika orden inte, aldrig,
alltid.” 4 Man använder serier och sociala berättelser som ett arbetssätt för att ge personerna
man arbetar med större självinsikt och hjälp att orda och strukturera sina erfarenheter, tankar
och för att kunna förstå och möta kommande situationer.

Vi läste om metoden och tyckte det var intressant hur man med serier kunde hjälpa barn och
ungdomar till större sociala färdigheter, just för att det ger möjlighet att se saker ur perspektiv
och synliggöra osynligt som tankar och känslor. Eva har ritat serier hela sitt liv och blev när
hon läste om den här metoden, medveten om att hon själv säkert bearbetat mycket genom sitt
tecknande. Serier är ju också så bra eftersom man när man ser på saker och ting i perspektiv
också lättare ser det komiska, även i sådant som när man är mitt inne i det, kan kännas svårt.
Vi tänkte att man skulle kunna använda sig av serier också i arbete med ”normala” barn, till
exempel när man arbetar för att komma närmare sig själv, andra eller för att få större insikt.
Vi valde att i vår studie arbeta med serier kring vad som händer efter döden och att göra ett
serieprojekt där barn fick visualisera en framtidsdröm. På det viset hoppades vi bland annat
kunna få en inblick i vad som gav barnen en känsla av sammanhang och mening. Vi ville
också ge barnen ett verktyg de själva skulle kunna använda för att bearbeta tankar, känslor
och händelser och skapa större känsla av sammanhang och mening i sitt liv.

KASAM och salutogen forskning
Professor Aaron Antonovsky introducerade med sin forskning ett nytt perspektiv, där han
istället för att söka efter komponenterna bakom ohälsa, bestämde sig för att söka efter vilka
faktorer som ledde till hälsa. Han kallade forskningsperspektivet för Salutogenes. Antonovsky
undersökte vilka faktorer som ledde till hälsa även under mycket stressade situationer och
utvecklade begreppet ”Sense of coherence”, på svenska KASAM=känsla av sammanhang. 5
Han definierade KASAM utifrån tre faktorer:
1. Begriplighet – att individen kan förstå de händelser som drabbar honom, och göra det
möjligt att lösa de uppkomna problemen.
4

Birgitta Andersson, 2000
Antonovsky, 1991
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2. Hanterbarhet – att man kan mobilisera resurser inom sig själv eller sitt sociala nätverk
som gör det möjligt att lösa problemen. Det gäller också att vara flexibel och prova nya
lösningar.
3. Meningsfullhet – att se de uppkomna konflikterna eller problemen i ett meningsfullt
livssammanhang så att lösningen framstår som viktig och möjlig utifrån individens situation. I andra hand vidgade han också begreppet meningsfullhet till att innebära personens
känsla av att leva sitt liv i ett större sammanhang, utanför hans/hennes omedelbara här och
nu situation. Det kan vara i relation till individens livsmål, hans engagemang i sin familj
eller annan primärgrupp, men också engagemang i en ideologi, religion, politik, miljöfrågor etc. 6

Vi hoppades att vi med serieprojektet skulle kunna hjälpa barnen att begripliggöra situationer
eller tankar kring sitt förflutna, nuet eller framtiden. Vi ville också ge dem tillfälle att se
närmare på sina egna resurser, få större förtroende för sin egen förmåga, samt få perspektiv på
livet. Seriemediet kan underlätta möjligheten att se sammanhang och kanske hjälpa barnen att
upptäcka vad som ger dem mening i en konkret situation.

Vi inspirerades också av det vi läst om svensk KASAM-forskning när vi utformade serieprojektet. Svensk KASAM-forskning har visat att en hög känsla av sammanhang är en mycket
viktig friskfaktor. Nästan lika viktig för hälsan är individens känsla av att själv kunna styra
sitt öde. Dessa två faktorer har visat sig höra starkt ihop, så att den som hade hög känsla av
sammanhang också upplever att de själv kan styra sitt öde.

Känslan av sammanhang beror på i vilken utsträckning man har en känsla av tillit till att man
kan förstå sin inre och yttre värld och de situationer man står inför. Det beror också på hur
stor tillit man har till att man har resurser, eller kan skaffa resurser att möta det man ställs
inför. Känslan av sammanhang står också i förhållande till om man upplever att det man
möter i nuet och framtiden är uppgifter värda investeringar och engagemang – att de är
meningsfulla för individen. Inom KASAM pratar man också om Rigid KASAM när man
menar att en falsk känsla av sammanhang och mening påverkar en individ eller omvärlden
negativt.

6

Antonovsky, 1991
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På Lunds universitet har man gjort forskning inom det salutogena området och kommit fram
till att det finns en rad salutogena, skyddande faktorer som påverkar människors hälsa. Dessa
är i korthet följande:

Individnivå


God social kapacitet



Positivt självförtroende-tilltro: att ha en aktiv attityd, och en stor ansvarskänsla



Självständighet



Framgångsrik coping: att på ett medvetet sätt handskas med stress



Intelligens och kreativitet: att förmå hitta lösningar i stressade situationer



Utvecklade av special intressen och hobbyer



Inre kontroll: att uppleva sig styra utvecklingen i sitt liv.



God impulskontroll: att kunna kontrollera sina impulser och reagera på sina affekter på
en adekvat nivå



Hög aktivitet och energi: att vara alert och framåt



Optimism och framtidstro

Familj och omgivning


Beredvillighet att hjälpa andra när de behöver det



Förekomsten av en betydelsefull annan person



Tillitsfulla och intima relationer



Klart definierade gränser mellan barn och föräldrar/generationer



Positiv föräldra-barnrelation, att det finns en öppen och tillitsfull kommunikation



Klara regler i hemmet ger förutsägbarhet, trygghet och skydd



Delade värderingar samt bibehållande och upprätthållande av traditioner” 7

Eftersom man funnit att det är viktigt att kommunicera ”rätt”, syftar salutogen kommunikation att begripliggöra sammanhang, betona barns och ungdomars resurser och stärka deras
självkänsla. Man omformulerar sig positivt, ser på en händelse och ändrar innebörden av det
upplevda genom att sätta fokus på det positiva i situationen eller på det positiva man kan få ut
av situationen. Humorn är viktig inom salutogen kommunikation: skratt och leenden påverkar
känslorna positivt och befrämjar känslan av sammanhang. Skratt befrämjar också kreativite-
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ten, vilket är en mycket salutogen faktor. Att skratta tillsammans med andra ökar känslan av
att vara delaktig, påverkar den sociala kompetensen, självkänslan och förstärker den positiva
kommunikationen. Men humorn måste ligga på en adekvat nivå och anpassas åldersmässig,
och den ska inte anspela på sexualitet, missbruk, våld eller rasism. Man försöker att undvika
ordet inte och istället uttrycka sig i positiva termer (inte: gör inte så, utan: gör så!). Det är
också viktigt att tänka på hur man säger saker och att man ställer frågor med syfte att barn och
ungdomar ska fundera själv över innebörden i till exempel dagliga iakttagelser och handlingar. Man stödjer och försöker se det positiva, lyssnar empatisk, uppmuntrar initiativ till att lära
och undersöka. Man uppmärksammar och tydliggör positiva händelser, lyfter upp självklara
och omedvetna resurser som gör att barn och ungdomar införlivar nya positiva bilder av sig
själva. Talanger, förmågor och resurser upptäcks och letas fram och ger individen nya verktyg
att förstärka sin känsla av sammanhang och mening. 8

Existensanalysen
Vi har valt att berätta kort om Victor Frankl och existensanalysen. Vi inspirerades av hans
berättelse av hur han, när han satt i koncentrationsläger, höll modet och livslusten uppe
tillsammans med en av sina kamrater. Det gjorde han genom att varje dag hitta på och berätta
om en framtida händelse, gärna humoristisk, där de tänkte sig att de återigen blivit fria. Han
har också några intressanta synpunkter på vad som är människans andliga sida – det personliga samvetet, humorn, kärleken och inspirationen.

Victor Frankl är ett känt namn inom psykologi och psykiatri. Han var först elev till Freud och
sedan till Adler, men gick senare sin egen väg då han upplevde att inga av dessa terapeutiska
modeller kunde komma till rätta med existentiell ångest. Han utvecklade en behandlingsmetod som fick namnet Logoterapi, där terapeutens främsta uppgift är att hjälpa patienten att
finna meningen med sitt liv. Victor Frankl menar att vara religiös är att ha hittat svar på
frågan ”Vad är livets mening”?

Att lära sig att i allt större utsträckning känna ansvar inför och därför välja sina handlingar
efter den inre vägledningen, är detsamma som att hitta meningen i livet, menar Victor Frankl.
Existensanalysen är därför en analys med sikte på att medvetandegöra det ansvariga och det
andliga, och inte det driftsmässiga. Victor Frankl ser det omedvetna som delat i det omedvetet
7
8
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driftsmässiga och det omedvetet andliga. Därför har han kallat logoterapin en psykoterapi
med utgångspunkt från det andliga. Victor Frankl menar att egentlig mänsklig existens börjar
först då människan upphör att drivas men är ansvarig. Vad är man då ansvarig för? Varje
individ är ansvarig för sitt eget inre, sin egen kärlek och sitt eget samvete. En persons individuella ansvarskänsla, kärlek och inspiration är något som är intuitivt och som man många
gånger inte kan förklara rationellt menar Frankl. Han menar att detta är något alltid är unikt
för varje individ. Det handlar om den unika och specifika möjligheten hos en konkret person i
en konkret situation. Därför kan man enligt Frankl inte uttrycka detta i allmänna moralbud,
utan det som är rätt för en person kan vara fel för en annan. Det som bör stå i fokus är samvetet och inte en uppsättning regler och morallagar.
Vad är samvetet? Freud 9 skulle säga att samvetet är en psykisk konstruktion, vårt överjag.
Rätt och fel är ju ofta olika från kultur till kultur, men därmed är det inte sagt att hela samvetet kan sägas vara en personlig eller social/kulturell/psykisk konstruktion. Är samvetet bara en
psykologisk konstruktion skapade av oss själva och vår omgivning – det Freud kallade
överjaget eller är det kanske reduktioniskt att se det enbart som det? Kanske finns de också ett
transcendent samvete med direktkontakt inom oss, ett samvete som man kan lära sig lyssna
till? Ett samvete som ofta höjer oss också över de samvetsregler vår kultur har lagt på oss?
Finns det inom oss en länk till ett transcendent samvete som får oss att på ett djupare plan
känna vad som är rätt eller fel i varje situation? Ett samvete som vi kan välja att vara ansvariga inför även när det går emot vår kulturs uppfattning av rätt och fel? Victor Frankl menar att
det finns ett sådant samvete inom oss. Han anser att människor som inte är troende men som
ändå lyssnar och tar ansvar inför sitt individuella samvete omedvetet tror på den transcendenta kraft som verkar genom samvetet. Om man har en sådan tro på samvetet kan det vara
meningsfullt att följa samvetet även i situationer där man själv inte logiskt kan förklara varför
man anser det vara rätt. Man följer sitt samvete intuitivt och kan inte förklara det förrän
möjligen i efterhand.
Samvetet, kärleken eller inspirationen kan ofta inte förklaras rationellt, de kommer först och
man försöker kanske förklara det efteråt. På samma vis är det med skrattet säger Victor
Frankl, som menar att ingen uttömmande vetenskaplig förklaring getts till kvickhetens,
respektive skrattets fenomen. När en individ tar mer ansvar för hur detta kommer till uttryck
individuellt och handlar efter det så kommer den också närmare en känsla av mening i sitt liv.

13

Frankl menar att mening inte är något man kan få eller ge någon utan något som en individ
själv måste finna eller upptäcka. Han skriver:

Meningen måste bli funnen, och det går att finna den. Det som leder människan
i sökandet efter den är samvetet. Samvetet är kort sagt ett meningsorgan. Det
kan definieras som förmågan att i varje situation upptäcka den unika mening
som finns dold där. 10

Frankl tar upp några ord från Nietzsche: ”Den som har ett Varför att leva uthärdar nästan
varje Hur.” 11 Frankl menade därför att det var mycket angeläget att göra fångarna medvetna
om sitt livs ”Varför”. Genom att göra människor medvetna om vad som ger dem mening kan
man hjälpa dem att också i svåra situationer möta sina fruktansvärda ”Hur”, menar Frankl.
Enligt Frankl är det egentligen inte människan som skall fråga om livets mening. Han menar
att det är människan som är den tillfrågade och som måste svara. Det måste hon göra genom
att svara på de situationer livet ställer henne inför i handling. Vårt ansvar för tillvaron är inte
bara ett ansvar i handling men också något unikt för varje människa i varje konkret situation. 12

Humor och tro på en positiv framtid med mening både för sig själv och andra är faktorer som
hjälper människan att få kraft och stärker hälsan, enligt Frankl. Själv berättar han konkret hur
han tillsammans med en kompis gjorde just detta för att hålla livslusten uppe när han befann
sig i koncentrationsläger under andra världskriget. Han berättar att han anser att även humor
utgör ett vapen i själens kamp för att bevara livet. Det är enligt honom ett känt faktum att
humorn, som nästan ingenting annat, har förmåga att skapa distans och höja människan över
sin situation. Frankl berättar om sin erfarenhet i koncentrationslägret:

En vän och kollega som jag i flera veckor arbetade bredvid på byggnadsplatsen,
uppfostrade jag efterhand till humor. Jag föreslog honom en gång, att vi skulle
komma överens om att varje dag hitta på åtminstone var sin lustighet, närmare

9
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bestämd en rolig historia om något som kunde tänkas hända en gång efter befrielsen, när vi hade kommit hem igen.” 13

Genom att berätta en sådan historia om framtiden menade Frankl att de två bättre lyckades
hålla modet och livslusten uppe. Frankl säger att viljan till humor, att försöka se saker och
ting ur ett komiskt perspektiv, utgör ett knep som är en form av levnadskonst. Om pedagogiken skriver Frankl.

Vi lever i en tid med en utbredd känsla av meningslöshet. I en sådan tid måste
pedagogiken bemöda sig om att inte bara förmedla kunskap utan också om att
förfina samvetet, så att människan blir tillräckligt lyhörd för att i varje enskild
situation uppfatta den utmaning som den rymmer. 14

Men hur kan man göra barnen mer medvetna om sitt individuella samvete, drömmar och det
som för individen känns meningsfullt? Med vårt projekt ville vi se om serieskapande kan vara
ett verktyg för barn att studera sina drömmar, sig själv och andra, känslor och tankar med
perspektiv och kanske humor. Förhoppningen var att det också skulle underlätta för barnen att
kreativt upptäcka sammanhang och en känsla av mening i sitt individuella förflutna, nu eller
framtid.

Frankl såg också samband mellan tron på framtiden och hälsan. Han märkte att människor
som förlorade tron på framtiden också kroppsligen försvagades – att organismens motståndskraft försvagades så att de lättare dukade under för sjukdom. Många fångar hoppades till
exempel på frigivning vid jul, och veckan efter jul då fångarna greps blev allmänt modlösa
och besvikna, uppstod det massdöd då många fler dukade under för sjukdomarna.

När vi utformade det första serietecknarprojektet där barn som berördes av lidande och död
tänkte vi på barnen som mött eller står inför möte med döden i sitt liv. Genom att skapa serier
om just sin egen eller sin närståendes situation kunde de kanske få ett verktyg både för att
bearbeta sorg och hitta någon mening i den konkreta situationen. I det andra projektet gjorde
vi serier om framtidsdrömmar och om vad det var som individuellt gav barnet en känsla av
mening i framtidsdrömmarna. När vi pratade runt serierna försökte vi också få fram om
13
14

Frankl, 1996, s.57
Frankl, 2000, s.88

15

barnen också upplevde den här meningen i sitt nuvarande liv och stärka deras tro på sig själv
och på sin förmåga att möta nuet och framtiden.

DEL 3: SAMHÄLLET OCH SKOLAN
Ghana och Accra
Ghana ligger vid Guineabukten på Afrikas västkust strax norr om ekvatorn. Landskapet består
av savann, regnskog och odlad jord. 58 av 60 fort och lodger som uppfördes för den europeiska handeln i Guineabukten byggdes i Ghana, största delen av dessa fort var till för slavhandeln. Varför Ghana blev centrum för den europeiska handeln beror bland annat på landets
guldtillgångar men också landskapets utformning, tillgången på naturliga hamnar gjorde det
lätt för skeppen att ta sig in till land och naturen förenklade vakt och skyddshållning. Ghana
kallades tidigare Guldkusten och var det första landet i Afrika som fick kontakt med européer
och ett av de första länderna som blev koloniserade men också det första som fick självständighet, nämligen år 1957. Efter självständigheten följde en tid av orolighet och strid om
makten. Landet har under vissa tider varit militärstyrt och ett antal kupper genomfördes, den
sista 1981. 1991 togs ”The Constitution of the Fourth Republik” igenom en nationell folkomröstning och sedan dess har Ghana varit en demokrati med flera partier.

Religionsfrihet står skrivet i konstitutionen och kristna och muslimer lever sida vid sida i
många delar av landet. Stor tolerans råder mellan de olika religiösa grupperna.

Procentuellt är grupperna fördelade ungefär på följande vis:

Pingstvänner och andra karismatiska kristna

24 %

Protestanter

18,7 %

Muslimer

15,6 %

Katoliker

15,3 %

Andra kristna

11 %

Övriga

8,5 %

Övriga religioner

6,9 % 15
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Islam dominerar i norr och har funnits i området i minst 500 år, befolkningen i området fick
kontakt med islam genom transsahariska handelsvägen. Katolicismen introducerades av
portugiserna under fjortonhundratalet. När portugiserna drog sig tillbaka 1637 reducerades
influenserna och andra kristna inriktningar spreds i landet. Nu finns en mängd amerikanska
kyrkor i Ghana. Ca 70 % av Ghanas befolkning är kristna men kristen musik och slogans är så
vanligt förekommande att man lätt får uppfattningen att 100 % är kristna! Vanligt är att man
namnger sina affärer och butiker i kristna förtecken namn som t.ex. ”Gods Wills Beauty
Parlour” eller ”Innocent Blood Resturant”. Taxibilar och bussar har klistermärken med kristna
budskap och ofta även en bild av Jesus. Trots detta finns en stor tilltro till de traditionella
religionerna, tro och seder har fortfarande hög profil bland en stor del av befolkningen och
många vänder sig till de traditionella medicinmännen med sina problem och krämpor.

Engelska är det officiella språket och landet har varit känd för sin höga utbildningsstandard. I
Ghana finns ca 75 afrikanska språk och dialekter och fyra stora etnisk-linguistiska grupper.
Twi är första språk för ungefär hälften av Ghanas befolkning.

Accra grundades under fjortonhundratalet av Ga, en av många folkgrupper i Ghana. De
sysslade framför allt med byteshandel med de portugisiska skepp som passerade. Portugiserna
bosatte sig på platsen under fjortonhundratalet. De byggde en lodge som när den var färdig
brändes ned av de lokala invånarna. Därefter har även holländare, britter och danskar byggt
fort i Accraområdet. 1877 blev Jamestown, nu en av Accras fattigare stadsdelar, huvudstad
för det brittiska Guldkusten. Där finns en mängd byggnader kvar sedan det brittiska styret och
dessa, slitna byggnader, brukas alltjämt som affärer och bostäder. Det gamla fortet fyller nu
funktion som stadsfängelse.

Det finns inga tillförlitliga uppgifter om Accras befolkningsmängd men man har uppskattat att
det är mellan en till två miljoner invånare i centrala Accra och hela Accra området ca tre
miljoner. Troligtvis är den egentliga siffran är mycket högre, eftersom människor ständigt
söker sig till staden i jakt på arbete.

Skolan
Grace Preparatory & Junior Secondary School grundades i september 1987 av Carace Asamoah-Darko, som började arbeta som lärare 1957 efter en yrkesutbildning och studier på
universitetet i London under två års tid. Under sina sista yrkesverksamma år arbetade hon på
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utbildningsministeriet med att inspektera de statliga skolorna. När hon 1985 pensionerades
från sitt arbete som assisterande chef beslutade hon sig för att starta en skola. Undervisningen
bedrevs till en början i Carace Asamoah-Darkos garage och elevantalet när skolan startades
var endast fem barn i åldrarna 3-7 år. Undervisningen bedrevs av henne själv och hennes
assistent. När det första året var till enda hade elevantalet stigit till femtio elever och hon hade
blivit tvungen att anställa ytterligare en lärare. Hon beslutade sig för att ta banklån och köpa
marken bredvid sitt bostadshus. På den marken har hon sedan gradvis byggt upp skolan, för
att fylla behovet av fler skolbyggnader. I dag har skolan cirka niohundra elever från fyra till
femton år. Man har nio årskullar och förskola/dagisgruppen. Två av Caraces barn innehar de
tyngsta posterna och är rektorer men fru Carace är fortfarande delaktig i flertalet beslut som
rör skolan. Eftersom skolan är privatägd innebar detta att det kostar pengar att gå där. Primary
kostar ca 2 250 000 cedi pr år (cirka 1975 svenska kronor) och Junior Secondary ca 2 580 000
cedi pr år (cirka 2260 svenska kronor). 16 Utöver detta kommer kostnader för uniform och
skolmaterial och lunch. Nursing Basic är för barn från 4-6 års ålder och är skolförberedande.
Primary Secondary är från 5-12 år. Junior är från 12-15 år. Skolan har två klasser i varje
årskurs, en lärare i varje klass som består av cirka femtio elever.
Morgonsamling
Varje morgon klockan åtta samlas barnen, då det är dags för uppställning. De flesta kommer
till skolan tidigare och några barn sopar skolgården med kvastar, vilket är en morgonritual. Vi
får veta att man helst inte ska sopa förutom just på morgonen. När det blir dags för uppställningen ställer sig eleverna klassvis i rader, som en militäruppställning. Alla har skoluniformer, majoriteten har den senaste uniformen i blått och beige medan några fortfarande har den
tidigare obligatoriska brun och gula uniformen. Flickorna har hängslekjolar och blusar medan
pojkarna har skjortor och långa shorts. Strumpor och skor ingår inte i uniformen, där är valet
fritt. Klädreglerna tillåter ej plagg utöver uniformen, ingen tröja eller jacka utanpå. Om man
känner sig febrig eller dålig till följd av till exempel malaria, något som är relativt vanligt,
görs dock undantag. Barnen kommer likväl till skolan de får en tablett mot febern och försöker i övrigt att delta i undervisningen som vanligt. I vissa fall får de lägga sig ner och vila och
ibland blir de körda hem av rektorns chaufför. Malaria genererar en hel del frånvaro, både
bland elever och lärare. Under morgonsamlingen står eleverna i raka rader och med lika raka
ryggar. De kan vända sig om och ta ett steg hit och ett steg dit på order från lärarna, disciplin
förväntas. Några av barnen och lärarna håller en näsduk i handen som de kan torka svetten
16
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från ansiktet med. De manliga lärarna är klädda i skjorta, slips och byxor trots värmen. De
kvinnliga, som i den här skolan är färre än de manliga, har kjol och blus.

Två viktiga moment ingår i morgonsamlingen, morgonbön och sjungandet av nationalsången.
Alla ber med stängda ögon och nationalsången sjungs med handen på hjärtat. Patriotism är
grundläggande, något som i Ghana verkar använda mycket i syftet att förena människor med
olika etnisk och religiös bakgrund. Generellt kommer barnen till skolan med glatt humör. De
fnissar glatt när någon gör ett misstag eller får en tillrättavisning för att de inte riktigt hänger
med, men vi upplever det inte som skadeglädje, utan de är vänskapliga mot varandra. Alla
lärarna finns också med på skolgården och alla måste stå still när nationalsången sjungs, något
vi som observatörer inte var medvetna om de första dagarna på skolan. Även om det var vi
som skulle observera blev vi nog minst lika mycket observerade, för barnen var inte vana att
ha utländska vita människor omkring sig. De stirrade på oss som om vi fallit ned från månen
eller yttre rymden. Ibland hade de svårigheter att uppfatta lärarens instruktioner eftersom de
var så fascinerade av oss. Det hände att de mindre barnen vände sig om när de gick förbi oss,
och tittade så mycket att de gick i någon eller något framför dem. Vi blev snabbt vana att bli
kallade ”Obruni” som betyder värdefull/vit kvinna. Barn och vuxna ropade det efter oss på
gatan. De flesta gångerna var det vänligt menat även om det ibland lät mer som ett öknamn,
beroende på hur man uttalade det.

Under morgonsamlingen redogör man för kommande aktiviteter och planer och tar tillfället i
akt att redogöra för förhållningsregler, som till exempel att sopa skolgården ordentligt och
inte kasta skräp omkring sig. En morgon står en pojke framför de uppställda barnen, han står
lite framåtböjd och med armarna uppsträckta i luften medan de andra går igenom morgonuppställningen med bön och sång. En bestraffning som man använder sig av då syftet är att alla
ska se eleven som har betett sig illa. Skammen att stå där är nog värre än den kroppsliga
bestraffningen. När uppställningen är färdig marscherar barnen sjungande på led till sina
klassrum ackompanjerade av trummor för att hålla takten. Om marschen stannar av vid
köbildning i trapporna eller på väg in i klassrummen fortsätter man att gå på stället. Det hela
har inspirerats från filmen ”Sound of Music” berättar rektorn (Mrs A). Det är en musikalfilm
med skådespelarinnan Julia Andrews, som handlar om en nunna i Österrike som får tjänst hos
en ensamstående före detta militär som har disciplinerat sina barn att marschera som små
soldater. Nunnan för in sång och musik i barnens liv och barnens stela marscherande som i
filmens början såg ut att hämma deras entusiasm förvandlas tack vare musiktillskottet till
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inspirerande dans och sång. Skolbarnens marsch ser ut som något mittemellan, men påminner
dock mer om det sistnämnda då barnen generellt verkar gå mot klassrummen med skratt och
glädje. Under det mesta av den tid vi tillbringar i skolan marscherar barnen enbart sjungande.
Det är en speciell period på året då växtligheten ska gro i ro och då ska man inte sjunga och
spela musik högt. Den sista veckan däremot spelar ett par elever trummor medan resterande
sjunger och marscherar till sina klassrum. Som observatör blir man charmerad av de söta
barnen i sina prydliga uniformer som marscherar och sjunger. Musiken och takten höjer
stämningen och verkar få barnen att vakna ytterligare. Lärarna är, sedda med våra svenska
ögon, stränga och auktoritära mot barnen. Men de är också respektfulla och dessutom väldigt
stolta över sina elever. De är medkännande med dem som inte mår riktigt bra, och låter dem
få behålla en extra tröja på ifall de så önskar. Vi uppfattar det som att det råder en god stämning mellan lärare och elever trots att det i våra ögon sett är mycket strängt/auktoritärt.

Ämnet religion och moral
De sociokulturella reglerna för hur man ska uppföra sig och vad som anses moraliskt samt de
ovan nämnda religionerna utgör tillsammans grunden för skolämnet ”Religion och moral”.
Skolan använder sig av Isaac K. Boyes 17 tre böcker för Junior Secondary School, de är
godkända av skolministeriet. Man vill, skriver man inledningsvis i läroböckerna, inte påverka
barnen i någon viss religiös riktning. Huvudsyftet med undervisningen i ämnet är att arbeta
för att uppmuntra/befrämja andlig och moralisk utveckling. I andra hand vill man ge eleverna
verktyg till att bli en ”god och värdefull medborgare”. För det tredje vill man förmedla en
djupare förståelse och kunskap om andra människors tro. Men endast de tre religionerna:
kristendomen, islam och traditionella afrikanska religioner berörs i böckerna. Till sist uppger
man också att man vill man göra studenterna medvetna om deras skapare och syftet med deras
existens. Läroboken fastslår från början en skapares existens och ett alltomfattande syfte
gemensamt för alla, något som inte ifrågasätts.

Inledningsvis i Boyes första bok går det att läsa att det gemensamt för de tre religionerna är
att Gud skapat himmel och jord och att Gud inte övergivit denna skapelse utan fortsätter att
underhålla och kontrollera den. Sedan följer exempel på hur den här idén uttrycks i de olika
religionerna. De tre religionerna beskriver Guds skapande och egenskaper på olika sätt men
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sedan klargörs att det är samma gud som har olika namn beroende på religiös tradition.
Därefter ges information om nyttan med skapelsen, jorden och dess tillgångar, vilket man
utgår från att de är skapade för vår skull. Ett konkret exempel är när man beskriver syftet med
månsken: ”Moonlight gives brightness in the dark and makes both the elderly and young play
games eg. riddles, puzzles, the cripple is even hungry for a walk” 18 Varje kapitel avslutas med
några frågor som finns till för att hjälpa eleverna repetera kapitlet. Frågorna är också tänkta att
leda till livliga och meningsfulla diskussioner enligt boken.
För att visa hur innehållet i boken är uppbyggd presenterar vi här innehållsförteckningen i
första boken:

1. Gud och skapelsen

s.1

2. Guds attribut

s.8

3. Användbarhet och syfte med skapelsen

s.14

4. Familjesystem

s.20

5. Lydnad

s.28

6. Religiösa hem och grannskap

s.32

7. Religiös praxis och dess moraliska innebörd

s.36

8. Religiösa sånger och dess moraliska innebörd

s.52

9. Uppförande: hälsnings-, kläd- och bordsmaner

s.58

10. Uppförande: uppförande och artighet

s.67 19

Kapitlen i böckerna är uppbyggda på liknande sätt, det är många korta kapitel i varje bok och
tyngdpunkten ligger på uppförande och moral. Inledningsvis så förklaras namnet på kapitlet,
vad det innebär. Ofta används Bibelcitat för att understryka budskapet i kapitlet. I kapitlet om
lydnad, bok ett, har författaren valt att berätta om Abraham och hur han utan att ifrågasätta
Gud lämnade sitt land för en okänd plats. Syftet med detta är understryka vikten av lydnad,
barn ska lyda sina föräldrar, äldre och lärare utan att ifrågasätta. Författaren har även valt att
ge exempel på händelser, normer och moral, allt som har med människan som person att göra,
detta redogörs för i listform. Som exempel finns en lista bestående av sju punkter, i bok två
s.105, där det redogörs anledningar till att människan dör, anledningar som ålder, sjukdomar,
olycka eller som resultat efter ett straff från Gud eller förfäder. I bok 3 har man en lista över
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vad som är goda gärningar och där kan man som punkt tre av tio läsa att om man ser en
människa som håller på att drunkna så ska man rädda honom.

Fredagsbön
Första lektionen på fredagar är bön. Barn från flera klasser deltar. Bönelokalen är två klassrum som slås samman genom att mellanväggen flyttas tillfälligt. Barnen tränger ihop sig i
bänkarna så att de sitter tre eller fyra stycken i bänkar konstruerade för två barn. Vi har valt att
redogöra för fredagen den 13 maj. Bönestunden inleds med att alla barnen sjunger en sång,
texten innehåller orden ”We thank you Lord Almighty, we bless you Lord Almighty …”. De
sjunger också “When we go to heaven no more crying, when we go to heaven no more fighting” om och om igen.

En av lärarna, dataläraren, leder bönen. Han varnar först barnen från att avbryta honom eller
vara ouppmärksamma på det han har att berätta. Han säger ”Gud vill tala med er den här
morgonen, det är därför jag är här” han fortsätter ”Låt inte Djävulen stjäla ordet från dig!”
och frågar om de tänker lyssna uppmärksamt varpå alla barnen svarar i kör ”ja!” Han fortsätter med att varna dem för att prata och säger att det i så fall är Djävulen som arbetar i dem.
Han öppnar Bibeln och läser ett stycke han valt ut om lydnad. Han fortsätter därefter med att
varna barnen för att vara olydiga: ”Barn, lyd dina föräldrar”. ”Ibland tror man att Gud inte är
intresserad av barn, men så är det inte, barn kan inte uppföra sig illa utan att Gud ser det, så
lyd föräldrar och lärare och de som är äldre än er!” Han fortsätter med att berätta att Gud
inte bryr sig om hur vacker man är, men det enda Gud bryr sig om är att man lyder. Det var
också vad Abraham gjorde, påminner han, och uppmanar barnen att lyda sina föräldrar. Han
frågar ”Hur många vill göra Gud nöjd?”. Alla räcker upp handen. ”Lyd då era föräldrar!
Och lyd då alla vuxna!” Ropar han. Han säger att sann lydighet kommer från hjärtat och att
det därför är viktigt att de lyder med glatt hjärta, helt utan protest. Han säger att alla skall stå
till svars, en och en, så att ingen skall låta sig luras av vänner som vill att de skall vara olydiga. Om man inte är lydig säger han att man blir Guds fiende. Så frågar han om det är något av
barnen som vill vara Guds fiende. Ingen räcker upp handen. Han fortsätter med att fråga om
någon vill vara Guds vän? Alla räcker upp.

Barn i dag visar inte respekt, men jag vill att ni skall vara annorlunda. Ni skall
göra goda ting mot andra och visa respekt, förändra era hjärtan för Gud är intresserad av er. Han vill inte att ni ska till helvetet, men att komma till himlen är
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ett val. Ni bestämmer om ni skall komma dit genom vad ni gör. Det här är er
chans att vara goda kristna! Har ni hört om Samuel? Han tjänade Gud. När han
blev född lovade mamman att han skulle tjäna Gud. Han växte upp och blev en
av de stora profeterna i sina dagar. Så vill du bli Guds tjänare måste du starta
nu!

Han fortsätter med att uppmana barnen att vara annorlunda än ”de där ute” som uppför sig
dåligt. Han säger: ”Barn, lyd era föräldrar i allt för det är rätt, ära din far och mor!” Så
avbryter han sig och går fram och tillbaka i klassrummet och tittar på barnen innan han ropar:
”Hur många vill dö i dag?” En kille som vi känner igen som ”vår” klass lustigkurre räcker
upp handen, men det ignoreras. ”Hur många ska dö en dag?” Fortsätter läraren. Alla räcker
upp händerna. Läraren säger att Gud skyddar och tar hand om alla som lyder. Läraren fortsätter berätta att det var på grund av olydnad Djävulen blev förvisad från himlen. Djävulen var
från början en ängel, men eftersom han var olydig mot Gud blev han förpassad till helvetet.
Läraren vänder sig om och pekar varnande på barnen. Han ryter ”Djävulen gör allt för att
förhindra att ni kommer till himlen, lär ej från Lucifer. Om ni är olydiga är det just vad ni
gör!” Läraren går fram och tillbaka och sedan ut emellan bänkraderna och tittar på barnen.
Barnen ser ganska oberörda ut, trots lärarens skrämmande predikan. Till skillnad från oss är
de här barnen vana vid kraftfulla bönemöten där man varnar för ondska och för Djävulen.
Läraren tittar i Bibeln och på eleverna och säger ”Vad du än gör” … Han ber barnen att
upprepa det han säger och fortsätter meningen ”Vad du än gör, tjäna Herren, inte människor”.” Tjäna ditt hjärta!” Han tittar på barnen och ropar ”Tjäna vad då”? Barnen svarar i
kör ”Hjärta!”. Läraren fortsätter. ”Vad du än gör, gör det med hela ditt hjärta. Om en person
skickar dig ett ärende, och du gör det med hela ditt hjärta så gör du det för Gud och skall
belönas av Gud. Om du inte sjunger med hjärtat i kyrkan så ger det inte Gud något, han har
redan hört sånger – han behöver inte det – nej, sjung med hjärtat. Och från och med nu, låt
oss förändras! Låt oss göra vad?” Barnen upprepar det sista ordet igen, ”Förändras”!
Läraren fortsätter med att uppmana barnen till respekt. ”Ha respekt för er själva. Och kom
ihåg att så som du respekterar dina vänner, så respekterar du Gud. Sluta vara oförskämda!
Sluta stjäla!” Han säger till barnen att döden kan komma när som helst, men att de skall be att
Gud skyddar dem.
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Predikan börjar närma sig slutet och han frågar barnen om tre saker de skall göra för Gud.
Barnen räcker upp händerna och läraren väljer ut tre barn som får svara. De ställer sig upp i
bänken när de svarar läraren att de ska
1. Respektera sina föräldrar
2. Handla utifrån sitt hjärta
3. Förlåta.
Alla barnen får upprepa dessa tre punkter. Alla skall så be. De sluter händerna och ber med
läraren som läser en bön som de upprepar. Alla blundar och lever sig in, några gungar fram
och tillbaka i bänken under bönen, känslomässigt och intensivt engagerade. När bönen är
avslutad, både en kristen bön och en islamisk bön, skickas en låda runt för att samla kollekten. I och med det är fredagsbönen avslutad.

DEL 4: PROJEKTETS GENOMFÖRANDE
Bakgrund till serieprojektet
Vi bestämde oss för att göra ett serieprojekt, i vilket barnen skulle få arbeta med sina föreställningar om vad som händer i livet efter detta. Vi tänkte att barn kan ha skrämmande tankar
och frågor om döden, som de inte vågar ställa till vuxna då ”döden” underförstått kan vara
tabubelagd att prata om. Eva som bor i Arvika, där ett litet barn brutalt knivmördades på dagis
av en förrymd mentalpatient, uppmärksammade att hennes barn hade ett behov att ventilera
själva händelsen och vad som händer när man dör, för att bearbeta det inträffade. Eva gjorde i
samarbete med Svenska kyrkan i Arvika ett serieprojekt med två grupper barn, i åldrarna 810, där de behandlade frågor om döden. Barnens uppgift var att föreställa sig något positivt
som kan tänkas hända efter döden. Barnen i Arvika ritade människor som blev hämtade av
änglar, som fick bo i slott. De blev prinsessor, fick vistas i trädgårdar där det växte godis på
träden, kunde flyga, körde omkring i sina drömbilar, träffade sina avlidna släktingar och
vänner och som träffade Jesus. En av flickorna i gruppen hade varit vän med den mördade
flickan, hon ritade hur hon gick omkring hand i hand med sin väninna igen. Eftersom det här
projektet gjordes i svenska kyrkans barngrupper hade barnen naturligtvis hört talas om Jesus
och himlen, men under själva serieprojektet uppmuntrades de att använda sin fantasi. En av de
ansvariga sade uttryckligen till barnen att hon trodde på himlen och på Jesus, att hon var
kristen, men att ingen kan veta vad som händer efter döden, fast man kan ha en stark tro. De
som menar att de vet, kan inte bevisa det eftersom ingen kan ta med sig en videokamera

24

mellan världarna. Hon uppmanade dem att rita vad de önskade inträffade efter döden, hon
poängterade uttryckligen att ingenting kunde vara ”fel”. Det viktiga var att barnen använde
sin fantasi och att de avbildade något positivt.

Projektet inleddes med en berättelse om en flicka vars morfar dog, visad i serieform:

Den berättar om hur flickan glatt sprang iväg till morföräldrarnas hus för att
fira att morfadern kommit till himlen. Hon möts av en chock när hon finner hela
familjen gråtande. Flickan frågar: ”Tror ni inte att morfar kommit till himlen?”
För flickan existerar bara två alternativ när man dör, de hon hört om i kyrkan,
de goda kommer till himlen, de onda till helvetet. Om de vuxna nu sitter och
gråter, betyder det då att morfar kommit till helvetet? Men en av flickans mostrar tar flickan till sidan och berättar att inte alla tror på himlen eller på helvetet. Hon säger att ingen egentligen vet säkert vad som händer efter döden.
Flickan förlorar inte bara sin tro på vad som händer efter döden men också det
hon trott var meningen med livet. Hon hade ju trott att meningen med livet var
att välja mellan gott och ont, att det var en mening med allt som hände och alla
val man skulle ta. Nu finns det kanske inte heller någon sådan mening? Hon sätter sig ner på en bänk i morföräldrarnas trädgård och känner för första gången
rädsla utan att veta för vad. Inne i huset hör hon sin mamma och sin mormor i
tårar och sorg.

Barnens uppgift blev att rita serier om något positivt som händer efter döden, att ge flickan
några hoppfulla fantasier, hjälpa henne tro på något positivt igen. Hoppet var att de på samma
gång skulle kunna få hjälpa mot sina egna rädslor. De fick ett papper med fyra serierutor och
blyertspennor och papper. De fick också veta att det inte spelade någon roll om de var bra på
att rita eller inte. De kunde använda både text och teckning kombinerat med varandra. De
svenska barnen visste hur serier ser ut, kunde använda sig av talbubblor och tankebubblor,
och de hade alla ritat förut. De uppmuntrades till att använda sin fantasi. Vi trodde att problemet med de afrikanska barnen vi skulle träffa, kanske skulle bli att de inte skulle vara vana att
använda penna och papper för att rita eller att de aldrig sett serier. Utmaningen skulle senare
visa sig vara att de inte var vana att använda sin fantasi i skoluppgifter och absolut inte kring
frågor om religion.
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Observationer i skolan
När vi kom till Grace Preparatory & Junior Secondary School märkte vi snart att vi skulle bli
tvungna att begränsa oss till en klass, eftersom elevantalet i varje klass är uppemot femtio
elever. Barnen stirrade på oss och hade sedan tidigare en stor respekt för vuxna, och även
större respekt för oss som främmande vita. Vi hade också svårt att skilja de olika barnen från
varandra. Alla hade liknande frisyrer och alla hade samma uniformer. Vi ville ha möjligheten
att lära känna en klass bra snarare än många ytligt. Vi kände att vi, eftersom vi ville göra en
kvalitativ studie, och studera barnen individuellt måste begränsa oss till en mindre grupp. En
klass bestod emellertid av femtio barn. Det var mycket varmt och det fanns ingen luftkonditionering i klassrummen. Barnen och lärarna var naturligtvis vana vid värmen, men för oss var
det tröttande och det var svårt att koncentrerade sig efter några timmar. Vi svettades hela tiden
så mycket att vi var tvungna att torka oss i ansiktet med papper, håret blev alldeles fuktigt och
byxorna klibbade fast på stolen.

Rektorn på skolan, Mrs A gav oss fullt förtroende redan från början. Hon instruerade lärarna
strängt att vi hade hennes tillåtelse att ta över lektionerna från lärarna och att vi skulle få
närvara och observera deras undervisning när vi ville. Lärarna fick också veta att vi var
studenter från Sverige och att vi var där för att studera deras skola, barnen och undervisningen
där. Vi bestämde oss för att börja vara i den åldersgrupp som överensstämde med de barn Eva
tidigare gjort serier med i Svenska kyrkan. Det hade då fungerat bra med barn i åldern 8-11 år.
Vi hade också med oss brev från en skolklass i Arvika som ville brevväxla med barn i Afrika.

På Grace Preparatory School blev vi tilldelade klass 5b, en klass med 49 elever i åldrarna 912 år. Barnen stod upp och hälsade oss välkomna när vi kom in i klassrummet. ”Good morning Madam, how are you?” Frågade de. På detta var det meningen att vi skulle svara ”Fine,
thank you, how are you?” eller “Good morning, how are you?” varpå barnen i sin tur skulle
svara “Fine thank you!”. När vi missade detta och istället bara sa ”Good morning!” eller
”Fine, thank you” så svarade barnen som om vi frågat dem oavsett. De väntade den vanliga
tiden och svarade som vanligt ”Fine thank you”. Läraren tog oss i hand och hälsade oss
välkomna till klassrummet. Han skickade några barn att hämta stolar till oss, och en extra
bänk de dagar det behövdes. Den första dagen presenterade vi oss för klassen, berättade att vi
var studenter från Sverige. Vi frågade om någon visste var Sverige ligger men det visste de
inte, så Hanna ritade en karta på tavlan och pekade ut det för dem. Vi berättade också att vi
skulle vara med och titta på deras lektioner och att vi så småningom skulle teckna med dem
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och att vi skulle berätta om Sverige för dem och hoppades få lära oss om Ghana av dem.
Sedan satte vi oss ner för att till en början bara vara med och observera deras lektioner.

Barnen satt två och två i bänkarna, tjejer och killar om varandra. De hade inga fasta platser
utan flyttade omkring lite som de ville. Dagen började vanligen med att lärarna ropade upp
eleverna. Sedan började han lektionen. Den första tiden verkade läraren vara lite nervös över
vårat sällskap. Det var ju förståeligt, vilken lärare skulle inte vara det om rektorn placerar två
studenter från ett annat land att observera hans klassrum och undervisning? Läraren kom ofta
fram och berättade vad han skulle ha för lektion, hur han tänkte gå till väga och om vi tyckte
att det var okej. Han avbröt ibland undervisningen för att förklara för oss vad han gjorde.
Också eleverna blev naturligtvis extra spända. Några hade svårt att koncentrera sig i och med
att de ideligen vände sig om och stirrade på oss. De fnissade och viskade med varandra.
Läraren visste antagligen inte om han skulle försöka vara mildare eller strängare i sin undervisning för att vi skulle vara nöjda med våra observationer. Inte bara undervisningen men
också lektionsinnehållet formades efter att vi var där. Klassen hade en lektion om ”turistattraktioner i Ghana” och i en annan lektion informerades klassen om ”typiska Ghananska
egenskaper”. Lektionerna följde ett visst mönster. Läraren gick igenom innehållet i böckerna.
Han skrev upp de viktigaste punkterna i det han sade på tavlan. Han bad barnen att upprepa
det han sagt och förvissade sig om att de lyssnade genom att regelbundet stanna och fråga
”Vad sa jag att en typisk ghanansk egenskap är?”. Alla barnen fyllde därpå automatiskt i och
avslutade det han precis sagt: ”De är gästvänliga!” ”Just det, de är gästvänliga”, betonade
läraren återigen, och skrev upp det som en punkt. Sedan frågade han kring dessa punkter och
bad barnen räcka upp händerna. När ett barn klarade en svår fråga klappade de andra barnen
för barnet med en speciell sorts rytmiskt klapp. Det rådde god stämning även om läraren
ibland kunde ryta till för att få uppmärksamhet. Ibland när någon svarade fel, skrattade de
andra. Men det verkade inte vara ett elakt skratt utan den som svarat fel skrattade också ofta
själv med, liksom läraren också kunde skratta godmodigt åt det och skaka på huvudet.

Efter genomgången suddades alla fakta bort från tavlan, läraren formulerade några frågor
skriftligt på tavlan och bad barnen besvara frågorna, varpå han sedan skrev upp det rätta
svaret också. Så skulle barnen skriva över det till sina skrivböcker. I skrivböckerna skulle
både frågor och svar skrivas ner. En elev var utsedd till skåpförvaltare. Hon öppnade det stora
skåpet i klassrummets hörn och tog ut skrivböckerna i ämnet. Hon gav dem buntvis till
eleverna som självmant lämnade böckerna vidare och hjälptes åt. Sedan skrev barnen och
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samarbetade flitigt med att få ner frågorna. ”Tyst” ropade läraren i emellanåt, men lite
viskande och tisslande tilläts. Barnen hade respekt för läraren men verkade inte rädda. När
läraren ansåg att alla borde vara klara skulle alla böcker samlas in. De som blivit klara innan
började antingen småprata eller läsa någon bok från skolans bibliotek. Efter att alla böcker
samlats in, inleddes en ny lektion.

Den första veckan försökte vi lära oss barnens namn genom att göra en karta över klassrummet och skriva ner namnen på barnen som de satt. Nästa dag upptäckte vi emellertid att de
flesta bytt platser med varandra eftersom de inte hade fasta platser. När vi frågade om de
kunde sätta sig som de suttit dagen innan märkte vi på deras kroppsspråk och miner att de inte
var positiva till det, och vi beslöt att det var bättre de fick fortsätta sätta sig som de ville.
Barnen var duktiga på att hjälpa varandra under lektionerna och kanske var det viktigt för dem
att de som behövde hjälp under matematiklektionen kunde få sätta sig bredvid en som var
villig att hjälpa med detta. Barnen kompletterade även varandra på liknande vis i andra
ämnen. Dessutom ville vi ju observera lektionerna som de var, och påverka så lite som
möjligt just under observerandet, och detta att få sätta sig var de ville var en frihet de uppskattade. Men det blev svårt för oss att lära oss namnen, för ytterligare ett problem var att barnen
hade flera namn och när de tillfrågades om namn ibland svarade ett av namnen och ibland ett
annat. De hade sitt kristna eller muslimska namn och de hade traditionella namn. De traditionella namnen ges efter vilken veckodag man fötts på. En tradition säger att man kan heta
Akossia om man är född på en söndag och Abena om man är född på en torsdag. Inom en
annan tradition skulle man heta Essie om man fötts på en söndag. När vi var ute och gick
ropade människor ofta olika namn efter oss, de vi kände sa att de försökte ge oss ett afrikanskt
namn och att de ville få vår uppmärksamhet. Vi beslöt oss helt enkelt för att göra namnskyltar
till barnen och fotografera dem med skylten framför sig, så att de skulle slippa förlora den
frihet de tidigare haft att kunna flytta runt som de ville. Solen sken dock så starkt genom det
öppna fönstret att texten på de vita pappersskyltar inte gick att läsa på fotografierna när vi
framkallade dem.

Lektion och brevskrivning
När vi observerat i klassen en tid, ungefär en vecka, ansåg vi att det var tid att sätta igång med
vårt projekt/lektioner. För att eleverna skulle lära känna oss lite grann, inledde vi med att
berätta för dem om oss själva och Sverige och visa kort. Vi ritade upp kartan på tavlan igen
och pekade ut vårt land. Vi berättade om midnattssolen, antal invånare, om midsommar28

firande och att vi har demokrati men också en kung och en drottning. Vi hade gjort några sant
eller falskt frågor som barnen fick få svara på och vi lekte ”heta stolen” om det som vi berättat. Därpå berättade vi att vi hade med oss brev från en skolklass i en stad i Sverige och
frågade om de skulle vilja skriva tillbaka till dem, och det ville de gärna. Eftersom det var så
många elever i klassen fick några barn dela på ett brev och på så vis svara två stycken till en
elev i Sverige. Vi hade med oss bokmärken och klister så att de kunde sätta det på sina brev,
eftersom de svenska barnen pyntat sina brev med klistermärken och glitter. Vi hade oroat oss
för att barnen i Afrika kanske, liksom svenska barn i den åldern, skulle tycka att bokmärken
med blommor och lekande barn och djur på skulle vara barnsliga eller löjliga. Men så tyckte
de inte, de valde noga och länge. De besvarade breven med stor entusiasm, läraren gick
mellan bänkarna och iakttog, han stannade upp en gång och varnade dem för att tigga. Barnen
var mycket noga med vilka bokmärken de valde och de var mycket förtjusta över de klistermärken de fått på sina brev. Men de sparade inte till sig själv utan lade verkligen hela sin själ i
att göra Sverige breven vackra. Många barn petade av klistermärkena på de brev de fått och
satte det på brevet som de själva skulle skicka tillbaka. En kille tog alla sina samlade teckningar, figurer han ritat av från böckerna och som han samlat på små papperslappar och
gjorde ett litet fack på sitt brev där han stoppade ner dessa.

Några av barnen avslutade sina brev med ”I love you”. Andra skrev avslutningshälsningar om
att de hoppades att Guds nåd skulle vara med dem. I övrigt besvarade barnen ofta breven
genom att göra sina egna brev så lika de svenska barnens som möjligt. Om den de skickade
till hade börjat med att beskriva sin familj gjorde den som svarade också ofta det. Om de hade
ställt upp texten på ett visst sätt i brevet så gjorde ofta barnet som svarade på brevet likadant.
Barnen var vana att kopiera från tavlan, böcker och teckningar, en vana som de sedan förde
med sig också till andra områden.

Överhuvudtaget var det mycket mer uppmuntrat att lyda och att härma än att försöka att utgå
från sig själv. Det var ju också något som gick igen i den övriga undervisningen. Man fick
listor med vad som var rätt och vad som var fel och instruerades med mängder av regler. Det
var sällan barnen uppmuntrades till att själva reflektera eller begrunda vad som kunde vara
rätt och vad som var fel. Att tänka individuellt för med sig att man ifrågasätter och att ifrågasätta var inte något för barn, enligt deras kultur, fick vi förklarat för oss av de vuxna. Barnen
limmade och pyntade breven för fullt med bokmärken och läraren som började tycka att det
tog lång tid skyndade på dem. Till sist vart de färdiga att lämna in breven, brevskrivandet
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hade tagit lite mer än en lektion. Vi märkte när barnen lämnade in breven, att många hade
härmat den svenska brevskrivarvännen också i det att de skrivit ”Bye bye” följt av det svenska namnet, längst ner på sitt brev. Vi bad dem därför hämta sina brev igen och skriva avsändare i brevets ena hörn. Fem barn lämnade dessutom med kort på sig själva, som de haft i sin
bänk. Vi frågade om vi fick läsa deras brev, och barnen nickade och svarade att det fick vi.
Genom att läsa barnens brev kunde vi få en liten glimt av deras vardag som skilde sig ganska
mycket från de svenska barnens vardag. De berättade om hur de tvättade kläder, hjälpte
mammor med hushållssysslor och att ta hand om mindre syskon och så vidare. Men eftersom
vi lämnat barnens brev till den svenska skolklassen nu, och på grund av utrymmesskäl har vi
valt att inte ta med brevinnehåll i uppsatsen.

Serieteckningslektion
Vi inledde serieprojektet med en lektion i serieteckning. Vi ritade upp exempel på pratbubblor, tankebubblor, skrikbubblor, viskbubblor. I serier kan man göra ljud synliga genom att
använda sig av dessa. Vi visade också hur man kunde tydliggöra känslor genom att visa hur
man kunde rita irritationsmoln, hjärtan som kom ut ur en person som kände kärlek, och hur de
olika ansiktsuttrycken till en figur visade figurens känslor. Vi ritade upp ett antal cirklar på
tavlan, som representerade huvuden, och visade hur man enkelt kunde få fram olika känsloutryck i ansiktena man ville rita. Vi märkte snabbt att det gällde att förklara allt innan man
började rita på tavlan, för när vi ritade så började barnen genast rita av det i sina teckningsböcker, eftersom de i vanliga fall snabbt skulle göra så. Vi visade dem hur man kunde zooma
ut och zooma in i serierutorna och hur man genom att rita rutor och dela upp tiden i ett
händelseförlopp. Detta att rita ansiktsuttryck och försöka koppla ihop uttryck med en känsla
tyckte barnen var roligt. Vi kunde peka på ett ansikte och fråga, vad tror du den här figuren
känner? Vi visade även exempel på när en person säger en sak och uttrycker en helt annan sak
med sin kropp. Vi tog ett exempel med två barn som bråkar och den ena tvingas av de vuxna
att säga förlåt till den andra, varpå den argt och med hela kroppen i motstånd väser: ”I am
sorry!” Barnen tyckte detta var lustigt. Sedan visade vi genom att rita på tavlan början på en
berättelse där en kille var ute och gick och mötte en: ”vadå”? Barnen fick nu delta i konstruerandet av serieberättelsen genom att hitta på fortsättningen. Det var svårt att få barnen att göra
detta då de inte alls var vana att få använda sin fantasi. De trodde att det fanns ett ”rätt” svar
på allting och förstod inledningsvis inte att de kunde hitta på precis vad de ville, men när de
förstått detta tyckte de det var kul. Sedan sa vi att det var deras tur att göra sina egna serier.
Eftersom barnen hade svårt att veta om de höll sig innanför gränserna för vad som var tillåtet,
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var det svårt för dem att veta vad man fick fantisera om. Man ville ju inte ertappas med att ha
”fel” tankar, drömmar eller på något annat vis var olydig, och väcka de vuxnas eller Guds
ogillande.

Serieprojekt: Livet efter detta
Syftet med serieprojektet var att barnen skulle få använda sin fantasi för att uttrycka och
föreställa sig något positivt kring vad som händer efter döden. Att låta barnen arbeta med
eventuella rädslor och frågor de kan ha i samband med detta. Vi ville också studera barnens
kreativa uttryck för att försöka se om och hur de skapade mening och känsla av sammanhang
genom sin tro eller genom hur de bearbetade tankar kring en existentiell fråga som denna.

Vi förberedde oss inför lektionen genom att hemma i Sverige kopiera papper där det redan var
ritat fyra serierutor. Vi hittade i Ghana på en berättelse liknande den som de svenska barnen
fått utgå ifrån men vi ändrade om den lite så att berättelsens huvudpersoner fick vara ett
tvillingpar istället för en flicka. Vi hoppades att det skulle det göra det lättare för både pojkar
och flickor att identifiera sig med huvudpersonerna. Barnen hade under en tidigare lektion fått
lära sig om serieteckning. Så vi beslutade oss för att börja lektionen med att läsa berättelsen.
Vi visade vår inledande berättelse för skolans rektor Mrs A. Hon sa att hon tyckte den var bra
men att hon ville läsa berättelsen för klassen, för de förstod henne bättre och skulle lyssna mer
uppmärksamt om hon läste. Vi inledde alltså det här serieprojektet med att rektorn satte sig på
en bänk längst fram i klassrummet för att läsa berättelsen.

Barnen satt knäpptysta i sina bänkar efter att ha hälsat rektorn välkommen. Rektorn berättade
att hon skulle läsa en berättelse för dem och uppmanade dem att vara tysta och lyssna noga.
Precis innan hon skulle börja läsa pekade hon på en pojke som satt till vänster om henne.
”Vem är den pojken?” Frågade hon läraren. ”Jag har aldrig sett den där pojken förut – är han
ny?” Läraren såg lite förvirrad ut men sade att nej, pojken var inte ny. ”Vad är ditt namn?”
Frågade rektorn strängt och pekade på pojken. Pojken ställde sig lite förskrämd upp och sa sitt
namn. Rektorn sa att hon inte lagt märke till honom förut, bad honom sätta sig och sedan
började hon läsa. Vi har valt att översätta texten till svenska.

En gång i tiden var det några tvillingar, en flicka och en pojke som kom från en
kristen familj. Varje söndag gick de till kyrkan och hörde om Jesus och varje
kväll talade de med Jesus i sina böner. De var lyckliga för de trodde i sina hjär31

tan att det var en mening med allt som hände i deras liv. När de var i kyrkan
hörde de underbara berättelser om paradiset och himlen och de tyckte att det lät
som underbara platser. En dag ringde deras telefon och de blev tillsagda att
komma till sin farfars/morfars hus där att hela familjen var samlad eftersom deras farfar/morfar hade dött. Det var den första gången de varit med om att någon dött i deras familj. Först tyckte tvillingarna det var trist att farfar/morfar
var död. Men eftersom de trodde att himlen var en underbar plats var de övertygade om att deras familj skulle vara väldigt glada för att deras morfar/farfar nu
var i himlen. De sprang till huset och väntade sig ett lyckligt firande!

Här ringde rektorns mobiltelefon. Rektorn svarade och började prata högt medan hon lämnade
klassrummet och försvann utanför för att tala med den som ringde. Efter ett samtal på ungefär
fem minuter återvände hon till klassrummet. Men hon hade tappat bort vart hon var i berättelsen och vi fick hjälpa till att hitta det ställe där hon slutat. Så fortsatte hon:

Men när de kom till huset grät alla, och de blev tillsagda att vara tysta. – Men,
varför är de inte glada för att farfar/morfar är i himlen? Frågade tvillingarna.
En farbror/morbror var i huset, och han var inte religiös. Han sa till tvillingarna: ”inte alla är säkra på att himlen existerar, alla måste bestämma för dem
själva vad de tror händer efter döden.” Medan familjen sörjde förlusten av morfadern/farfadern satte sig tvillingarna på en bänk utanför huset. De hade alltid
förmodat att alla trodde på himlen, men nu hade de fått höra att de måste välja
själv, vad de skulle tro hände efter döden. De var lite ledsna. Kan du hjälpa dem
med att föreställa sig något positivt/fint som de tror händer efter en person dör?
Vad tror du?

Vi ville att den här berättelsen skulle skapa förutsättningar för att arbeta kreativt med egna
tankar kring vad som händer efter döden. Rektorn fortsatte efter att hon läst berättelsen med
att säga strängt att hon hoppades att alla barn hade klart för sig vad som händer efter döden.
Barnen svarade allesammans att, det hade de. ”Vad händer då?” Frågade rektorn. Några barn
räckte upp handen och rektorn pekade på dem och de svarade som förväntat, att man kommer
till himlen om man varit snäll och handlat rätt och till helvetet om man handlat fel. Rektorn
frågade om det var någon som kom ihåg hur det är i himlen? ”Ni har väl hört talas om hur det
är i himlen?” Ett barn svarade att hon hört att det var guld gator och rektorn svarade att ja, det
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var rätt, det står i Bibeln att det finns gator av guld. Sedan uppmanade hon klassen att rita vad
de vet händer efter man dör ”För det räknar jag med att ni alla vet” uppmanade rektorn igen.
Därmed blev uppgiften för barnen att komma ihåg vad deras religioner sagt om himlen, vad
de hört från andra om himlen och inte att själva försöka att fantisera kring något positivt, fritt,
så som vi tänkt oss.

Men kanske var det också bra för dessa barn att känna tryggheten i att de vuxna i deras
omgivning menade att de redan visste vad som hände och att uppgiften blev som den blev. De
svenska barnen som fick en liknande berättelsen var ju redan förtrogna med att många inte
visste vad de skulle tro om döden, att tro är något man individuellt bestämde sig för. Medan
de ghanesiska barnen blev uppfostrade i tron, att de fick lära sig att religionen och dess
budskap var fakta och realitet. För de svenska barnen var det morbrodern/farbrodern som
berättade ”sanningen” för barnen. För de afrikanska barnen blev morbrodern/farbrodern
kanske istället en som försökte få barnen att tvivla på fakta. För dem var fakta att himlen och
helvetet finns och att man därför måste välja hur man vill handla för att man inte ska hamna i
helvetet. Att tro eller inte tro handlar kanske om helt olika saker för de olika grupperna och
följaktligen får samma berättelse helt olika innebörd för de olika barngrupperna. Efter rektorns uppmanande delade vi i alla fall ut papperna, som de skulle rita på. De fick själv välja
hur många rutor de ville rita i. Om de ville de rita en berättelse i serie på fyra rutor var det bra,
men om deras berättelse bara var tre eller två rutor gick det också bra. Vi sade också uttryckligen att de fick föreställa sig vad de ville, att ingenting kunde vara ”fel”. Barnen ritade serier
i ungefär en timme, några blev snabbt klara, andra tog längre tid på sig då de inte var vana att
rita på frihand och använda fantasin. Flera av eleverna var mycket duktiga på att rita av, något
som de övat mycket på. Vi betonade också under ritandets gång att det inte var viktigt att de
ritade snyggt. Det viktiga var att man ritade något roligt eller fint man trodde eller fantiserade
om kunde hända efter döden – att man använde sin fantasi.

Uppsatsskrivning
Vi funderade över hur vi lättare skulle kunna få barnen till att använda fantasin, särskilt kring
vad som händer när man dör och kring existentiella frågor. För att öva deras förmåga i att
fantisera och ge dem en möjlighet att släppa sin fantasi fri bestämde vi oss för att låta barnen
göra en skrivövning. Vi diktade ihop en berättelse om en rymdvarelse som befann sig långt
ute i rymden och vi betonade att detta naturligtvis bara var fantasi. Vi ville att de skulle hjälpa
oss ”skapa” rymdvarelsen genom att tillsammans berätta för oss hur rymdvarelsen såg ut.
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Medan vi stod framme vid tavlan och försökte rita den figur som växte fram när vi frågade
eleverna frågor som; ”hur många ögon har den, hurdan näsa har den, vilken färg har den”?
Sedan ritade vi efter deras beskrivning och en konstig figur uppstod på tavlan. Vi bad dem
föreställa sig att denna varelse fanns någonstans ute i rymden. ”Vad tänker den på? Vad tror
den händer efter döden? Den kanske inte vet någonting om de religioner vi har på jorden?
Den kanske tror på något helt annat än det vi tror på och vad tror den att vi på jorden tror
på?” Uppgiften var att skriva en berättelse om rymdvarelsen. Vi hoppades att detta skulle
hjälpa dem att fantisera fritt kring existentiella frågor på ett sätt som de inte skulle ha kunnat
om de utgått från sig själva. Om man skrev om en rymdvarelse som aldrig hört om jordens
religioner kunde det kanske bli möjligt att uttrycka fria fantasier trots allt? Vi fick många
roliga, fantasifulla berättelser där barnen behandlade sina funderingar och frågor.

Omarbetning av projektet
Svårigheterna med att genomföra projektet med fantasier om vad som händer efter döden var
att de redan informerats om vad som skulle hända efter döden genom den tro de tillhörde.
Barnen förväntades inte ifrågasätta det. Följaktligen påpekade rektorn själv för klassen att de
ju alla redan visste vad som händer efter döden och påminde om information från Bibeln. Vi
lärde oss att barnen gärna ville uttrycka sina tankar och funderingar men att vi skulle behöva
haft en egen lokal om man skulle kunna skapa den frihet att skapa kring ämnet som vi önskat.
Men kanske skulle fria fantasier och ifrågasättande av vad som händer efter döden kunna
skapa konflikter mellan barnen och deras religion, eller mellan barn och familj som kan se det
som tvivel på det de uppfattar som den sanna tron? Vi befann oss dessutom i en skola där
problemet med Hiv/AIDS och döden inte var lika aktuellt som det skulle ha varit om vi
befunnit oss på ett barnhem eller med barn på en fattigare skola. Barnen hade fler funderingar
kring livet i framtiden.

Vi bestämde oss därför för att ändra fokus på serieprojektet från ”livet efter detta” till ämnet
”framtidsdrömmar”, då vi insåg att detta var något de skulle få möjlighet att fantisera friare
omkring. Samtidigt ville vi undersöka sambandet mellan framtidsdrömmar och känslan av
sammanhang och mening och hur de upplevde sin egen roll i förhållande till Gud/ödet, när det
gällde förverkligandet av en eventuell dröm eller mening.
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Serieprojektet om framtidsdrömmar
Vi omarbetade alltså projektet att också omfatta ett serieprojekt där man ritade framtidsdrömmar och ändrade fokus. Vi ville studera barnens uppsatser, serier om framtidsdrömmar
och serier om livet efter detta och samtala individuellt med barnen för att se hur barnet
skapade en känsla av sammanhang och mening i förhållande till sina drömmar om framtiden
och sin personliga tro. Vi ville också se om vi kunde urskilja något övergripande mål/syfte
som barnet ansåg meningsfullt både för sig själv och i förhållande till helheten (familj,
samhälle, Gud). Skulle vi genom projektet kunna urskilja exempel på vad som gav barnen
mening individuellt och samtidigt kunna plocka fram barnets resurser och entusiasm?
Genom att studera barnens serier och genom samtal ville vi se närmare på några av följande
frågor:


Vad var det viktigaste med drömmen för barnet, vilka värderingar låg bakom drömmen?



Vilka känslor förband barnet med drömmen?



Hur såg barnet på sig själv i drömmen – vilken var den drömda självbilden?



Vilka individuella resurser/kunskaper/egenskaper skulle barnet behöva utveckla för att nå
drömmen?



Hur skulle ett eventuellt uppnående av drömmen påverka samhälle och familj?



Hur skapade barnet strukturer för att dela upp tiden och se samband mellan egna handlingar i nuet och den önskade framtiden?



Hur påverkade barnets självbild och tron på en positiv framtid barnets motivation/disciplin i skolarbetet?



Hur såg barnet på sitt eget handlande/sin egen roll i uppnåendet av drömmen, i förhållande till ödet/Gud/slumpen och andra?



Hade barnet tro på någon övergripande mening med livet?



Hade barnet tro på människors och/eller sin egen förmåga att hitta meningen i sitt liv?



Vad trodde barnet om livet efter detta?

Vi hoppades att projektet kring framtidsdrömmar skulle bli en process för barnen där de fick
möjlighet att bli mer medvetna om vad som ger dem mening. Vi hoppades också stärka tron
på deras eget värde, deras plats i helheten, och tron på den egen förmåga att skapa en positiv
framtid för sig själv och andra. Vi hoppades att serieprojektet skulle ge dem verktyg och
förmågor som de kanske skulle kunna använda för att skapa mer känsla av sammanhang och
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mening också i andra situationer. Genom detta hoppades vi även att deras entusiasm i nuet
och i och inför framtiden skulle stärkas. Vi tyckte det var viktigt att vi använde mycket
humor, glädje och fantasi i projektet så att det skulle bli något roligt för barnen.

Serieprojekt om framtidsdröm – lektion
Vi inledde med att berätta att vi nu skulle ha ytterligare en lektion i serieteckning men med ett
annat tema: framtidsdrömmar. Vi sa att barnen kunde fundera över vad de drömde om för
framtiden. Allt från små drömmar: som att bli bäst i kvarteret på fotboll eller att fira födelsedag; till stora drömmar om den perfekta framtiden. Papperet vi gav dem hade fyra rutor på ena
sidan och var blankt på den andra. Barnen kunde välja om de ville rita en stor dröm på den
blanka sidan av papperet och dela upp den drömmen i en tidsplan på de fyra rutorna på andra
sidan, eller rita många olika drömmar i de olika rutorna. Många valde att rita en stor dröm och
sedan dela upp den i visuell tidsplan i de fyra rutorna. Vi gav ett exempel när man först ritade
en dröm som man ville skulle vara sann om 10-15 år. Sedan i de fyra rutorna på andra sidan
av pappret ritade vi vad personen skulle göra om 10 år, 5 år, 2,5 år och i nuet, för att den
stora drömmen skulle uppfyllas. Vi ritade ett exempel på tavlan. Det viktiga var inte om de
verkligen visste att det var den drömmen de ville skulle bli sann, utan att vi skulle göra de här
serierna och fantisera om bra saker som skulle hända i framtiden bara för att ha roligt. Inget
de ville rita eller önska sig kunde vara fel. Vi sa att det inte spelade någon roll om teckningarna var bra och att det viktigaste var att släppa loss sin fantasi och sina drömmar. Innan de fick
börja med uppgiften bad vi dem tänka på att det som är roligt för en person, kanske en annan
tycker är tråkigt. Meningen med uppgiften var att vi ville se ett exempel på vad just de drömde om och vi bad dem att koncentrera sig på sitt papper och inte bänkkamratens. Vi hade
märkt att de som satt bredvid varandra gärna härmade varandra, särskilt om vi som vuxna gått
förbi och uppmuntrat ett barn i tecknandet för då ville alla försöka göra samma sak som det
barnet. Efter vi givit dem informationen om tillvägagångssättet delade vi ut papperna och
barnen började rita. De behövde inte tänka så mycket på detta utan det var nog lättare för dem
att få ”flow” i fantasierna och skapandet kring framtidsdrömmar. När de fått rita i ungefär en
timme samlade vi in papperna igen.

Intervjufrågor
För att kunna samtala kring barnens serier individuellt, utarbetade vi några stödfrågor att ha
med under samtalets gång. Vi tittade på barnens bilder, skojade med dem och försökte få dem
att känna att vi verkligen lyssnade på dem och var intresserade av vad de tyckte och tänkte,
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samtidigt som vi försökte få svar på några av följande frågor. Men vi fick anpassa samtalen
efter situationen och individen och frågorna fick fungera mer som ett rättesnöre för sådant vi
önskade få reda på. Vi frågade lite olika beroende på vad personen ritat och vad de ville prata
om. Här är några av frågorna vi ställde, och under några av frågorna har vi beskrivit syftet
med frågan. Det huvudsakliga syftet med hela samtalen var inte att skaffa oss information
utan att göra barnen mer medvetna om sina drömmar, talanger och uppmuntra deras självkänsla och stärka deras framtidstro. Frågorna är inspirerade av en bok om coaching Eva(jag)
läst 20 :


Vad är din dröm? Vilken dröm är det du ritat här? Vill du berätta för oss om den här
drömmen?



Vad är det bästa med den här drömmen? Vad är det viktigaste för dig med den här
drömmen? Vad kommer det att ge dig när du får den här drömmen?
Här försökte vi komma fram till vad det var som gav barnet mening med den här drömmen.



Hur länge är det till du kommer att nå den här drömmen? När är det här?(pekade på
papperet)



Vad kan du göra för att nå dit? Tittade på barnens tidsindelning i rutorna. Bad dem
berätta för oss hur de delat upp tiden fram till den stora drömmen och vilka delmål de ritat på vägen dit.
Här fick vi se hur barnet såg sambandet i sitt liv i tiden, och om de hade klart för sig vad
de ville göra för att ta sig dit och om och i så fall hur, de delade upp ett större mål i delmål.



Vad kan du göra nu eller inom det närmaste för att nå drömmen eller det som är så viktigt
för dig i drömmen?
Här ville vi försöka se hur barnet kopplade framtiden till handlingar i nuet.



Vilka kunskaper och/eller egenskaper vill du använda dig av eller utveckla för att uppnå
drömmen eller kunna göra det du gör i drömmen?
Här ville vi göra barnet mer medvetet om vilka egenskaper det gärna ville använda sig
mer av, eller som de ville utveckla ytterligare.



Är det något du måste sluta med, eller ge upp? Är det värt det?
Här ville vi se hur medvetet barnet valde eller valde bort saker för att uppnå resultat.
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Gör, upplever eller känner du det här som är så viktigt för dig i ditt liv nu?
Här ville vi koppla ihop det som gav barnet en känsla av mening i drömmen och se om de
också kunde uppleva det nu.



Hur kommer andra att påverkas när den här drömmen blir sann?
Här ville vi se hur barnen såg på sin roll i helheten och hur drömmen eller det som gav
dem mening upplevdes påverka andra/omgivningen.



Vad är du mest tacksam för i ditt liv just nu?
Här ville vi se vad som gav dem mening och glädje i nuet.



När känner du dig som mest lycklig?
Gör barnet något som leder mot drömmen eller som ger det samma mening som drömmen
skulle ge?



Tror du det är en mening med allt?



Tror du alla människor kan hitta meningen i sitt liv?



Tror du Gud stöder människor på vägen mot sina drömmar?
Hur barnet såg på sig själv i förhållande till Gud/ödet. Vi kunde ställa den till alla eftersom alla sa att de trodde på Gud.



Vad tror du händer efter döden?
Här ville vi ta reda på vad de trodde hände dem efter döden och hur de förhöll sig till vad
som hände med människor som inte hade deras religion efter döden.

DEL 5: REDOVISNING AV ARBETET MED 10 UTVALDA BARN
Vi har valt att inte nämna eleverna vid namn och att översätta texterna till svenska eftersom vi
tyckte att beskrivningarna av intervjuer och serier blev mer helhetlig för läsaren på så vis.

Flicka 1
10 år, kristen och med i Metodistkyrkan

Serien om livet efter detta
Flicka 1 har ritat serien om livet efter detta så att hon gjort halva serien om att komma till
himlen och halva om att komma till helvetet. I de två rutorna till vänster på papperet har hon
ritat om en som kommer till himlen, i de två rutorna till höger om en som kommit till helvetet.
I ruta ett som handlar om himlen är det en som tänker på himlen och där ser en som sitter vid
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ett bord fullt av mat. Figuren som tänker på detta ser glad ut. I ruta två ser man en liknande
figur som istället tänker på helvetet. Rutan som föreställer helvetet är skuggad mörk och en
gubbe är ritad mitt i det mörka. I bubblan står det ”Helvetet är inte trevligt, Oh”! Personen
som tänker detta gråter så tårarna sprutar och ser väldigt ledsen ut. I ruta nummer tre har hon
ritat en person med en pratbubbla. Personen säger ”Jag är lycklig, jag är i himlen och njuter.
Tack Gud, för att jag gjorde goda gärningar.” I ruta fyra är det ett ansikte som gråter igen.
Här verkar hon ha ritat motsvarande upplevelse i helvetet istället. Personen gråter och tänker
”Oh! Se hur jag lider. Mina vänner kan vara i himlen och njuta, men se på mig.”

Uppsats
Hon skrev en berättelse om något helt annat än rymdvarelsen! Hon skrev om ett par som bad
och bad till Gud om att skänka dem ett barn och pengar. Till slut skänkte Gud dem en dotter
som var bra på alla vis och gick i skolan och var duktig och omtyckt av alla. Men så dog båda
föräldrarna och den föräldralösa flickan blev skickad till en faster som behandlade flickan
sämre än sina egna barn och lät flickan äta rester och städa istället för att gå i skolan som
hennes egna barn. En dag gav fastern flickan giftig mat, men flickan varnades av en inre röst
att inte äta av maten. Därför blev måltiden stående till fasterns egna flickor kom hem och åt
av maten. Flickan tog med fasterns egna barn till sjukhuset när de blev sjuka. Men barnen
dog, fastern blev anklagad för att ha förgiftad barnen och blev utsparkad. Den stackars flickan
var i ett ofärdigt hus. Men då hittade hon guld nergrävd en dag när hon höll på med jordbruket. Hon blev rik och gifte sig.

Serien om framtidsdrömmar
Flicka 1 har ritat en stor teckning på den blanka sidan av papperet. Teckningen föreställer ett
hus med en bil utanför och en katt som tittar ut genom det ena fönstret. Hon har ritat en
kvinna eller flicka som ser glad ut och som står utanför huset. Hon har också ritat ett bord, en
sol och en person som står framför en tavla. På tavlan står det ”Hon är en flicka”. ”Han är en
pojke.” Det finns också träd och blommor och moln på bilden. På den andra sidan av papperet, som är indelad i fyra rutor, har hon ritat ett hus med en person som sitter framför huset på
en stol vid ett bord. I ruta två har hon ritat en tjej eller kvinna som står framför en tavla där det
står skrivet siffror och alfabetet. Det ser ut som en skola. I ruta tre har hon ritat något som ser
ut som en tv apparat, och den har också skrivit texten ”Sony” på sig. I rutan kan man se en
bild på en katt. Framför TV:n ligger en person på en soffa och tittar och ser glad ut. I ruta fyra
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har hon ritat någon som står med ryggen till, med ryggsäck och resväska, figuren verkar gå
mot ett flygplan framför sig.

Intervju/samtal med Flicka 1
Vi bad Flicka 1 berätta om sin framtidsdröm, samtidigt som vi såg på hennes stora teckning.
Hon berättade för oss att hon hade ritat en dröm om att bli lärare för att hon inte visste hur hon
skulle ha ritat en döm om att bli advokat. ”Vad är det bästa med drömmen om att vara
advokat då?”, Frågade vi. Flicka 1 svarade att hon vill bli advokat för att hjälpa och försvara
andra. ”När skulle den här drömmen kunna vara sann då?” Frågade vi. ”Jo om 15 år”
svarade hon. Är det något du gör eller kan göra i dag som kan öka möjligheten för att nå just
den här drömmen, undrade vi. ”Nej”, svarade Flicka 1, ”inte något jag kommer på … hjälpa
mamma kanske?”. ”Vilka egenskaper skulle du behöva utveckla för att nå den här drömmen?” frågade vi, och Flicka 1 svarade att hon trodde att hon skulle behöva vara mer tålmodig och ärlig. Flicka 1 uttryckte inget som tyder på att hon ser något samband mellan hur
hennes betyg och flitighet i skolan påverkar chanserna för att bli advokat. Istället sa hon att
hon det berodde på om Gud vill. ”Om vi säger att du är advokat nu, hur skulle det påverka
din familj?” Frågade vi. Flicka 1 sa att hennes familj skulle bli glad. Vi frågade henne vad
hon var mest tacksam för i livet just nu och hon svarar ”livet är bra”. Hon sa att hon är mest
lycklig på torsdagar eftersom hon gillar att rita och det får hon göra då. Hon tror på Gud och
är kristen, medlem i Metodistkyrkan. Hon tror inte att alla kan hitta en mening i livet, man
måste tro för att hitta en mening i livet sa hon. Hon sa också att hon tror att Gud stöder en
människa på vägen mot dennes drömmar och att han gör det genom bönen, eftersom Gud
välsignar människor när de ber. Hon tror också att alla som tror på Gud och gör gott kommer
till himlen medan resten kommer till helvetet. Flicka 1 är väldigt blyg och verkade vara
väldigt rädd att svara något fel. Eftersom vi inte kunde utgå så mycket från hennes serie när vi
pratade, då hon hade ritat något annat än det hon egentligen ville rita, tyckte vi också att det
blev svårare att småprata på ett naturligt sätt kring teckningarna. Under intervjun med Flicka
1 kom rektorn in i rummet där vi intervjuade, vilket gjorde att Flicka 1 blev ännu mer blyg
och rädd att svara ”fel”. Vi fick inte riktigt till den lättsamma stämningen och hon kände sig
nog inte särskilt avslappnad under intervjun. Men hennes blyghet att tala var kanske en av
orsakerna till att hon tyckte det var särskilt roligt att rita och skriva, något hon var väldigt
duktig på, och också något av det som hon sa gjorde henne mest lycklig.
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Analys och kommentar
Värderingen som kom fram bakom drömmen i intervjun var att hjälpa och försvara andra.
Hon såg inte sambandet mellan vad hon själv skulle göra för att nå drömmen och förverkligandet av den, utan verkade anse att det hela låg i Guds händer. För henne berodde det på
Guds vilja och hon ansåg att Gud hjälper människor genom att lyssna på deras böner. Hon
ansåg att de egenskaper hon skulle behöva utveckla för att nå drömmen var tålamod och
ärlighet. För henne var vägen till drömmen genom att förändra inre egenskaper och inte
genom att förändra det yttre. Som hon såg det verkar det som att vägen till drömmen går mer
genom att be och förlita sig på att Gud ger henne det hon önskar i det yttre om hon inriktar sig
på sitt inre. Det som gjorde henne mest lycklig är att skriva och rita, sa hon. Hon berättade i
sin uppsats om en flicka som räddas till livet när hon lyssnar till en röst inom sig. Rösten
varnar flickan för att äta giftig mat och personen i uppsatsen belönas i slutet med att hitta guld
i jorden. Flickan skrev inte om rymdvarelsen men berättelsen handlade ändå i största grad om
tro, tro på det goda, på att vägledas av sin inre röst och belönas för det. Hon tror inte alla kan
hitta en mening med livet, för henne är det avgörande att man tror, för att kunna hitta mening i
sitt liv.

Flicka 2
11 år, kristen och med i Christian Faith

Serie om livet efter detta
I serien om livet efter detta har flicka 2 ritat en person som springer och ser glad ut i ruta ett.
Personen säger i en pratbubbla ”Jag ska till himlen”. I ruta två står personen framför en
person som föreställer Jesus. Personen tänker ”Jag tror du är Jesus”. Figuren som föreställer
Jesus säger ”Jag är Jesus, välkommen”. Högst upp i rutan står texten ”himlen”. Bakom Jesus
har hon ritat ett stort slott med en väg som leder fram till det. Slottet glänser. I ruta tre står det
högst upp ”I HIMLEN” Två figurer möts i rutan. Båda har kjol, ser ut som två tjejer. De
sträcker ut armarna mot varandra och den ena säger i en pratbubbla ”Hej min bästa vän”. Den
andra säger i sin pratbubbla ”I dag ska vi glädjas!!!” ”Underbart.” I ruta nummer fyra står
de två vännerna sida vid sida och håller varandra i handen med händerna höjda mot himmeln
som i en segergest. De ropar båda två ”Hurra!”. Bredvid dem har hon ritat en säck, och på
säcken står det ”Påsar med godis och popcorn”.
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Uppsats
I uppsatsen om rymdvarelsen berättar hon om Rostopinto som bor på mars. Hon skriver att
där litar de på stenar och tror att stenar är det naturligaste man möter på mars. De tror också
att vi på jorden bara äter ägg eftersom vårt namn är ”Earth”. Hon berättar vidare. “Människor
på mars har inget hav, bara sjö, de badar inte och de dör inte. De lever för alltid. De äter
men de växer inte och de bedrar inte varandra. Där är det inte dag men alltid natt.” Hon
berättar vidare att vi på jorden tror att det inte finns folk på Mars men att folk på Mars tror
starkt på att det finns folk på jorden och att vi bara äter ägg. Rostopinto och hans vän Jutopas
är ledsna eftersom de undrar om människor på jorden verkligen bara äter ägg. I slutet på sin
uppsats har hon ritat två rymdvarelser med massor av ögon som står och tänker ”Undrar om
jordbor verkligen äter ägg”

Serie om framtidsdröm
På den ena sidan av papperet har Flicka 2 ritat ett stort hus med massor av fönster. Över huset
står texten ”MITT SJUKHUS”. Framför huset har hon ritat en ambulans och en tjej som står
med ryggen till och som i en pratbubbla säger ”Det här är mitt sjukhus och jag är en doktor”.
På den andra sidan av papperet har hon ritat fyra rutor. Över den ena rutan står det ”27 år”,
och det verkar föreställa henne själv som 27 år gammal. Hon står framför ett hus på flera
våningar över vilket det står ”Hotel”. Hon har på sig höga skor, tighta byxor, kort topp och
solglasögon. Hon håller en kille i handen. Hon säger i en pratbubbla ”Min pojkvän”. Killen
säger ”Jag är den rikaste mannen”. I nästa ruta har hon ritat sig själv som 21 år gammal. Hon
har ritat tre byggnader över vilka det står ”The University of Legon”. Framför husen står en
bil, och över bilen står det ”Min bil”. Hon står och tittar mot husen och säger ”Jag går på
universitetet”. I nästa ruta har hon ritat sig själv som 16 år. Hon har ritat ett hus som hon står
och tittar på och över huset står det ”Secondary School in U.S.A.” Hon säger ”Jag går nu i
USA Secondary School”. I den sista rutan har hon ritat sig själv nu när hon är 11 år. Hon har
ritat en byggnad över vilken det står ”Min skola”. Så har hon ritat sig själv som springer på
vägen mot skolan, och säger i en pratbubbla ”Springer till skolan”.

Intervju/samtal med Flicka 2
Flicka 2 är en glad och ”duktig” elev. Hon arbetar flitigt på lektionerna och sätter igång med
de uppgifter vi gett med stort engagemang. Hon är inte rädd att fråga om det är något hon
undrar över och hon verkar ha ett gott självförtroende och vara trygg i sig själv när det gäller
skolan. När vi tar henne till vårt intervjurum och tar fram teckningarna om framtids42

drömmarna för att prata om hennes teckning berättar hon att hon ritat en framtidsdröm om att
bli doktor. Hon säger att hon ritat detta för att det är vad hon mest av allt drömmer om, och
hon drömmer om det för att hon vill hjälpa människor i Ghana. Hon tror att hon skulle kunna
nå den här framtidsdrömmen om ungefär 13 till 16 år. Hon säger att hon just nu läser extra
mycket matematik och vetenskap eftersom hon tror det är extra viktigt att vara duktig i dessa
ämnen om man vill bli doktor. Hon pekar på teckningen och berättar att hon skulle vilja gå
Secondary School i USA och att hon sedan skulle vilja fortsätta studera på Legon University i
Ghana. Hon har redan klart för sig vad hon måste göra för att kunna göra verklighet av den
drömmen, hon lär sig extra i matematik och vetenskap och får hjälp av mamma, pappa och
läraren. Hon tror att hon kommer att behöva använda mycket tid för att kunna bli läkare men
hon tycker ändå att det kommer att vara värt det. ”Hur skulle det påverka andra om du fick
den här drömmen?” Frågar vi. Hon svarar att det skulle leda till att andra blir hjälpta och att
hennes föräldrar blir stolta av henne. Mest av allt i sitt liv är hon tacksam för att få gå i skolan.
Hon känner sig mest lycklig på söndagarna, när hon är i kyrkan. Hon berättar att de sjunger
och att de alla är så glada då. Hon tror på Gud, är kristen och församlingen hon tillhör heter
Christian Faith. När vi frågar henne om hon tror på Gud svarar hon ”JA”! Det lyser ur hennes
ögon och hon ser helt övertygad ut. Hon tror att Gud har en mening med allt, men hon tror
inte att alla människor kan hitta en mening med livet eftersom många inte tror på Jesus eller
inte får gå i skolan. ”Tror du Gud stödjer och hjälper människor mot deras drömmar?”,
frågar vi. Flicka 2 lutar sig fram och säger ivrigt att det tror hon och att hon gärna vill berätta
om ett exempel. Hon berättar för oss att det fanns en man i Afrika som var fattig och som
levde på att plocka sopor i en by. ”Nu är han i USA” berättar hon. Det var hans dröm och
Gud hjälpte honom, förklarar hon. Hon berättar det som om hon berättar en stor hemlighet för
småbarn, som om hon verkligen vill övertyga oss om att Gud finns och hjälper människor mot
deras drömmar.

Flicka 2 menar att de som inte tror på Gud kommer till helvetet. Men man kan komma till
himlen även om man tror på islam. Men de som är goda men inte tror på Gud kan ändå inte
komma till himlen, säger hon.

Analys och kommentar
Värderingen bakom drömmen som kom fram i intervjun, var att hon ville hjälpa människor i
Ghana. I serien ser det ut som att hon också drömde om att få snygga kläder, bil och materiell
välstånd. Hon förband tydligt känslor av glädje och mening både för sig själv och för andra
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med drömmen. Hon ansåg att hon behövde lära sig extra i matematik och vetenskap, studera
hårt och lägga ner mycket tid. Hon ansåg att hon behövde hjälp från föräldrar och lärare för
att nå sitt mål. Också Gud hjälper människor mot deras drömmar ansåg flickan, och hon
berättade entusiastiskt för oss om mannen som fick sina drömmar uppfyllda av Gud. Hon
verkar ha en stark tro på Gud och på Guds stöd till henne och andra. Hon låter väldigt övertygad när hon berättar att hon tror på Gud. När hon försöker förmedla för oss hur Gud hjälper
människor så lyser hennes ögon. Flickan verkar ha stor tro på sin egen förmåga att kunna
utveckla och få tillgodosett de resurser och egenskaper hon behöver för att nå sitt mål. Hon
tror på en mening med allt, men tror att det kan vara svårt för människor att hitta den här
meningen i sitt liv om de inte tror på Jesus eller om de inte får gå i skolan. För att få komma
till himlen anser hon att det är avgörande att man tror på Gud, annars tror hon att man kommer till helvetet. I uppsatsen märks det att hon kom åt ett annat perspektiv på tro än annars,
där hon lever sig in i rymdvarelsers tankevärld, där de tror på stenar och grubblar kring om
jordbor bara äter ägg.

Flicka 3
11 år, kristen och med i Gospel International

Serie om livet efter detta:
I ruta ett har hon ritat en figur med kjol och längre hår, ser ut som en tjej. ”Du” står det på
klänningen. Bredvid figuren finns en tankebubbla och inuti den är det ritat en streckgubbe
med skugga omkring. I ruta två har hon ritat ett ansikte med en person som gråter så tårarna
sprutar och en tankebubbla med ett träd? I ruta fyra är det ett glatt ansikte och figuren säger i
en pratbubbla ”Gud är god”. I ruta fyra har hon ritat en glad flicka som i en pratbubbla säger
”Jag ska till skolan”.

Uppsats
Flicka 3 skrev om något helt annat än rymdvarelsen och dess tro. Hon skrev istället om en
liten katt och ett lejon. Den lilla katten besöker en dag lejonet och blir väldigt glad. Det stora
lejonet frågar om den lilla katten vill följa med till dess hem, en by som heter Arvika. Det vill
den lilla katten gärna och säger att i dag är hon med mor och far, men i morgon skall hon följa
med lejonet. Katten säger också att den skall gå till kyrkan och be, och den 31 maj åkte hon
med lejonet.
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Serie om framtidsdröm
På den ena sidan av papperet, har hon ritat en teckning av ett stort hus med träd utanför, sol,
moln och fåglar på himlen. Framför husets uppfart står en stor bil med flagga fram. En flicka
med långt hår står utanför huset och ser glad ut. I ruta ett på andra sidan har hon ritat en flicka
som står utanför ett hus och det står ”Primary” under. I ruta två har hon ritat en glad flicka
och det står ”J.S.S” (Junior Secondary School). I ruta tre har hon ritat ett hus med en flicka i,
och det står ”S.S.S” (Senior Secondary School). I ruta fyra har hon ritat ett hus med en glad
flicka i och det står ”University” under.

Intervju/samtal med flicka 3
Flicka 3 ser nöjd ut när det är hennes tur att komma till intervjurummet. Hon sätter sig lite
blygt och verkar lite nervös. Vi säger att hon inte kan säga något fel, att vi tyckte att hennes
serier och uppsats var bra och roliga och att vi bara skulle vilja fråga lite mer om dem ifall det
går bra för henne? Hon nickar och ler, barnen verkar bli väldigt stolta när vi berömmer dem
och tycker det är roligt med uppmärksamheten även om de nog tycker att det är väldigt
underligt att någon bryr sig om vad de tycker eller fantiserar kring. Vi tar fram teckningen av
en framtidsdröm. Hon börjar berätta att bilden föreställer henne själv i framtiden med hus och
familj, det skulle göra henne lycklig säger hon. ”Hur långt framåt i tiden tror du att den här
drömmen kan bli sann då?” Frågar vi. Hon visar oss i sin serie hur hon har planer på att först
läsa på universitetet. Hon vet inte riktigt vad hon vill arbeta med säger hon, men kanske skulle
hon vilja arbeta med mamma, kanske som revisor eftersom hon gillar matte. Hon berättar
också att hon skulle vilja ha fyra barn. ”När den här drömmen blir sann, hur kommer det att
påverka andra?, frågar vi. ”De kommer att bli lyckliga” säger flicka 3. ”Vad är du mest
tacksam för i ditt liv just nu?”, frågar vi. Flicka 3 säger att hon är mest lycklig för att hon får
gå i skolan och för att hon har tro på framtiden. ”När är du mest lycklig?”, frågar vi. ”Hemma, för ingen är dum!”, säger flicka 3, och upprepar sedan igen att ingen är dum mot henne
hemma, som för att övertyga oss om det. Hon berättar att hon tror på Gud, är kristen och är
med i Gospel International. Hon tror att det är en mening med allt, men hon tror inte att alla
människor kan hitta mening i sitt liv. ”De flesta, men några känner inte rätt. Men Gud hjälper
människor mot deras drömmar”. ”Till exempel om man vill ha barn, då kan man be om att få
barn”, säger hon. Vi har lite svårt att förstå flicka 3 och hon har lite svårt att förstå oss,
eftersom hon antingen verkar ha det lite svårt med engelskan eller pratar en annorlunda
dialekt. Hon böjer också ner huvudet och mumlar när hon pratar. Men hon pekar på sina serier
och berättar gärna och det märks att hon tänkt mycket på vad hon ritat när hon ritat det, även
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om serierna har lite text och därför är svåra för oss att förstå. Hon pekar på serierna hon ritat
kring vad som händer efter döden och säger att hon är lycklig när hon går till kyrkan.

Analys och kommentar
Hennes serie om livet efter detta är för oss helt obegriplig eftersom flickan använt så lite text,
men under intervjun kommer det fram att flickan tänkt mycket kring det hon ritat och arbetat
med uppgifterna. Vi skulle dock ha behövt mer tid med henne för att kunna förstå eftersom vi
har svårt att förstå hennes engelska och hennes teckningar. Det viktigaste med flickans
drömmar verkar vara att få ett tryggt familjeliv. Flickan tror att hon själv måste läsa vidare på
universitetet eller arbeta med sin mamma för att kunna skapa livet hon drömmer om, men
yrkeslivet verkar inte vara lika viktigt för henne som det att skaffa sig en lycklig familj. Hon
tror att det också skulle göra andra lyckliga om hon kunde uppnå den här drömmen. Mest
tacksam säger hon att hon är för att hon har tro på framtiden och för att hon får gå i skolan.
När vi frågar henne när hon är som lyckligast upprepar hon bara att ingen är dum mot henne
hemma och att livet är bra. Man kan hitta mening i livet om man känner rätt, menar flickan.
Hon tror också att Gud kan gripa in i människors liv och hjälpa dem mot deras drömmar, till
exempel genom att ge människor som vill ha barn bönesvar. Hon säger också att hon är
lycklig när hon går i kyrkan. Också uppsatsen vittnar om att hon tror att Gud kan hjälpa
genom bön.

Flicka 4
11 år, presbyteriansk kristen.

Serie om livet efter detta
I ruta ett har flicka 4 ritat en människa som ligger i en öppen kista. Man ser kistan ovanifrån.
Det är en person med långt hår och kjol, en flicka. Flickan i kistan säger i en pratbubbla ”Jag
var död. Änglarna kom och tog mig till himlen”. Ovanför kistan svävar tre änglar. Bredvid
kistan har hon ritat samma flicka, men hon har suddat på den så att den ser otydligare ut och
den säger ”De tog min skugga till himlen”. I ruta två håller hon en annan flicka i händerna
och säger ”Jag mötte Mary, min vän”. Den hon håller i händerna säger ”Hej min vän”. I ruta
tre sitter flickan på knä vid vatten och håller händerna i vattnet. Hon tänker i en tankebubbla
”Jag smakade lite av Guds vatten”. I ruta tre sitter flickan fortfarande på knä, men nu står en
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figur med byxor, skägg och långt hår och håller den ena handen på hennes huvud. Flickan
säger ”Gud välsigna och beskydda mig”.

Uppsats
Flicka 4 skrev en berättelse om Kenny som bor på mars. Han har en bästa väninna som bor på
planeten Jupiter och som heter Ruth. Ingen av dem har ben eller armar så de rullar fram till
skolan varje dag. En dag sätter Kenny sig ner och funderar på vad som händer på jorden. Ruth
kommer på en idé om att de kanske har händer och ben och inte måste krypa omkring på
marken så som dem hela dagen. Kenny får en idé om att de skall åka och besöka jorden en
dag. En dag åker de till jorden, efter att ha berättat för sina föräldrar. De åker först till Sverige
för att se vad de har för sig där. De såg deras färg och sättet de pratar på, och fortsatte sen till
Europa för att se och där var det likadant. De åkte överallt och allt var precis likadant. Så de
åkte tillbaka till sina hem och sina föräldrar och berättade vad de hade sett på jorden.

Serie om framtidsdrömmar
På den ena sidan av papperet har hon ritat en tjej med långt hår och stetoskop och doktorsfrack. Hon ser glad ut. Över henne står texten ”doktor”. Framför henne ligger en flicka på en
säng. Flickan på sängen ser också glad ut. Sängen har hjul. Bredvid sängen står det ”patient”.
På den andra sidan av papperet har hon ritat fyra rutor. I ruta ett står doktorn med stetoskop
och doktorsrocken. Under doktorn står det ”consultingroom 2”. I nästa ruta ser man en person
som sitter vid en stor bänk och skriver. På bänken står det ”NYHETSUPPLÄSARE”. I ruta tre
har hon ritat ett stort flygplan, med trappan nere. På planet står det ”GHANA AIR WAYS”.
Flickan har en stor resväska i handen. I ruta fyra har hon ritat en flicka som ser på en annan
flicka. Flickan säger ”Jag mötte mina vänner”. Hon ser ut att ha lagt ner mycket arbete på
sina teckningar och är duktig på att rita. Hon ritar gärna ur olika perspektiv.

Intervju/samtal med Flicka 4
Intervjun med Flicka 4 blir ganska kort. Vi hinner inte prata så mycket runt hennes teckningar, men hon berättar att hon ritat sin dröm om att bli doktor. Hon säger att det bästa med att
vara doktor skulle vara att få hjälpa sjuka. Hon tror att det hon kan göra för att påverka
drömmen att bli sann är att läsa mycket och vara i skolan. Rektorn är i rummet hela tiden och
vi märker att det påverkar barnen så att de blir spända och nervösa. Ungefär som att de blivit
kallade till rummet för att de gjort något fel och det blir väldigt svårt att skapa en avslappnad
intervjusituation. Men Flicka 4 berättar att hon tror på Gud, är kristen presbyterian. Hon tror
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det är en mening med allt och att alla kan hitta meningen. Hon säger att hon tror Gud hjälper
människor att nå sina drömmar och att de som inte tror på Gud kommer till helvetet. Det hon
är mest tacksam för i sitt liv just nu, det är att få rita och läsa, då känner hon sig som lyckligast. Hon säger att hon tycker det var roligt att få rita om framtidsdrömmar. Vi säger att vi
beundrar hennes teckningar och tackar för att vi fick prata med henne, och hon ser lättad ut
när hon får gå tillbaka till klassrummet.

Analys och kommentar
Den värdering som kom fram i intervjun, i förbindelse med drömmen var att hjälpa sjuka.
Teckningen med den glada doktorn visar att hon förbinder känslor av glädje med drömmen.
Flickan anser att hon måste läsa mycket och vara mycket i skolan för att drömmen ska bli
sann. Hon känner sig också lyckligast när hon ritar och läser, säger hon, och hon uppger också
att detta är vad hon är mest tacksam för i sitt liv just nu. Hon ser klart förbindelsen mellan
uppnåendet av drömmen och resultaten i skolan, och sitt eget läsande. Men hon verkar inte ha
delat upp sin dröm stegvis ännu, eller så har hon i alla fall inte ritat det, men hon har också
ritat andra drömmar. Kanske är hon inte riktigt säker på om doktor är det hon vill bli, man kan
ju också hjälpa sjuka på andra vis – kanske som nyhetsreporter, en annan dröm hon ritat. Hon
säger att hon tror att Gud hjälper människor att uppnå sina drömmar, och att det är en mening
med livet och att alla kan hitta den. Hon har lagt ner mycket jobb på sina teckningar och ritar
ur olika perspektiv, och hon säger innan hon går att hon tyckte det var jätteroligt att rita om
framtidsdrömmar. Serien hon ritat om livet efter detta visar också att hon verkligen använde
sin fantasi. Intressant var hur hon gestaltade änglarna som kom och hämtade den dödas
skugga till himlen.

Flicka 5
11 år, kristen och med i Pentecost Church

Serien om livet efter detta
I ruta ett har hon ritat ett ansikte, och personen tänker i en tankebubbla ”Vad ska jag göra i
dag”. Under står det: ”Den här mannen satte sig ner och tänkte, vad ska jag göra i dag”. I
ruta två har hon ritat samma huvud, och ut ur huvudet kommer de symboler vi förklarat kan
vara symboler på en god idé, en glödlampa och ljus. I en pratbubbla säger mannen ”Bravo!”.
Under står det ”Så får han plötsligt en ljus idé”. I ruta tre säger mannen (huvudet) i en
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pratbubbla ”Jag ska gå till parken och berätta för människor om Jesus”. I ruta fyra har
mannen fått en kropp och ben. Han säger i en pratbubbla ”Han går sedan till parken”. Två
mindre personer, det ser ut som en pojke och en flicka, står bredvid honom. Alla ser glada ut.
Under står det ”Människor lyssnar på Guds ord för Kristus kommer snart”.

Uppsats
Flicka 5 skriver om rymdvarelsen ”Hobby” som bor i rymden. Han vet inget om jorden
eftersom han bor på en av planeterna Jupiter eller Mars. Eftersom han inte har några armar
eller ben kan han inte be, och inte gå eller veta vad som händer på jorden. På den här planeten
tror de att jorden finns någonstans ovanför dem. Rymdvarelsen är orolig över att han inte har
armar att be med eller ben att gå med. Hobby kan hoppa på magen och det är riktigt kul. Hon
beskriver utseendet till figuren vi ritade på tavlan efter barnens instruktioner. ”Men vem vet
om han tror på jorden?” Skriver hon sen. ”Jag tror han tror på jorden, men ibland tror jag
att han inte gör det. Kanske tror han på sina rymdvänner.”

Serie om framtidsdröm
På den ena sidan av papperet har hon ritat en mycket detaljerad och snygg teckning. Högst
upp står det ”Mitt sjukhus”. Det finns många olika hus på bilden. På de olika husen står det
skyltar. Det står ”DAMERNAS RUM”, ”BARN AVDELNINGEN”, HERRARNAS RUM”,
”TEATERRUM”, ”APOTEK” och ”RECEPTION”. Hon har också ritat olika bilar framför
husen, bilar som kör på en bilväg. Under två av bilarna har hon skrivit ”Ambulans” och
”Tandläkarbil”. Det är fem personer framför husen, alla ser glada ut. Solen som skiner över
alltihop har också ett ansikte och ser glad ut.

På den andra sidan av papperet har hon i fyra rutor, ritat sig själv i olika situationer i livet.
Hon kallar sin drömtillvaro, det hon ritat som framtidsdröm, för ”NU”. Hon har där ritat sig
själv med väska i handen och hon säger ”Jag är nu doktor, som jag sa tidigare när jag var i
skolan”. En annan ruta kallar hon för ”När jag var på universitetet”. I den har hon ritat sig
själv som ser glad ut. En tredje ruta har hon skrivit texten ”NÄR JAG GICK I SECONDARY
SCHOOL”. Där har hon ritat sig själv som säger ”Jag vill studera flitigt, det är därför jag
går i skolan.”. Så har hon i en ruta skrivit ”NÄR JAG GICK I SKOLAN”. Där har hon ritat sig
själv som mindre, som hon är nu. Hon sitter i en skolbänk och har en bok framför sig och hon
säger i en pratbubbla ”Jag vill bli doktor i framtiden, därför läser jag flitigt”.
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Intervju/samtal med flicka 5
Flicka 5 berättar gärna för oss om teckningarna hon gjort kring framtidsdrömmar. Hon
berättar att hon vill bli läkare i framtiden och kunna hjälpa dem som är sjuka. Hon säger att
hon därför har ritat att hon studerar hårt. Hon säger att om den här drömmen blir sann kommer hon och hennes familj att bli väldigt glada. Det hon tycker är roligast just nu är skolan, att
gå till biblioteket och att leka. Vi ser att hon tittar bort på rektorn, som också befinner sig i
rummet. Återigen upplever vi att det är svårt att få den avspända stämningen där barnen
känner sig fria att berätta, när rektorn sitter i rummet. Men hon berättar att hon tror på Gud, är
medlem i Pentecost Church. Hon säger att hon tror det är en mening med allt och att alla
människor kan hitta mening i sina liv. Hon vet inte om hon tror att Gud stödjer människor i att
nå sina drömmar. Hon säger att hon tror att själen kommer till det ställe en människas religion
säger, när en människa dör. Om man inte tror på något kommer man antingen ingenstans eller
till helvetet.

Analys och kommentar
I vår intervju säger flickan att hon önskar sig den här drömmen för att kunna hjälpa dem som
är sjuka. Både teckningarna och hur flickan berättar om drömmen visar att flickan förbinder
känslor av glädje och kanske också styrka, med drömmen. Flickan menar att hon måste
studera hårt och målmedvetet för att kunna uppnå drömmen. Hon har ritat vägen dit så pass
detaljerat att det verkar som att hon redan hade klart för sig hur hon skulle handla för att ta sig
till sin dröm, och hon hade redan delat upp vägen dit i mindre delmål. Flickan upplevde det
som att uppfyllandet av hennes dröm också skulle gynna och glädja andra, genom att bli
läkare skulle hon fylla en viktig plats i helheten, både för sin familj och för människor i
allmänhet. Flickan verkade ha förtroende för sin egen förmåga att uppnå de studieresultat hon
önskade för att kunna utbilda sig till läkare och hon såg klart att hennes roll i det hela var att
studera så flitigt hon kunde. Det här var också något hon tyckte om att göra i nuet - något av
det roligaste hon visste var att gå till biblioteket. Hon sa att hon trodde på en mening med allt
och att hon trodde alla människor kunde hitta mening i sitt liv. Efter döden trodde hon att man
kom till den plats ens religion beskrev, men om man inte var troende trodde hon att man kom
till helvetet. Det var tydligt i flickans serieteckningar att hon verkligen lyckades föreställa sig
hur det skulle vara att nå drömmen, hon beskrev också framtiden som ”nu” och beskrev det
egentliga nuet som historia när hon ritade serien.
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Pojke 1
11 år, kristen, medlem i kyrka vid namn ”Amazing Love”

Serie om livet efter detta
I sin serie om vad som händer i livet efter detta ritade Pojke 1 i ruta ett en flicka som i en
tankebubbla, tänker på när hon möter Jesus. I tankebubblan står flickan med händerna utsträckta mot en figur som föreställer Jesus och som även sträcker ut händerna mot henne.
Jesusfiguren har en pratbubbla inuti tankebubblan och säger: ”Hej, jag är Jesus”. I ruta två är
det en figur med en annan frisyr som tydligen får en ljus idé. Pojke 1 har ritat hur ett ljus
kommer ut från huvudet på figuren, så som vi tidigare visat att man inom serieteckning ritar
en idé. Den här personen har också en tankebubbla och inuti tankebubblan åker en person
omkring på rullskridskor. Personen som tänker på detta ser glad ut. I ruta tre gråter personen,
två tårar är ritade under ögonen på figuren. Han har även ritat en talbubbla och personen
säger: ”Jag vill inte ha sönder min skateboard”. Han har också ritat en tankebubbla till
personen som tänker på sig själv när han tappar skateboarden och den går i tu. I nästa ruta,
den sista, gråter personen med många tårar som sprutar ut från ansiktet, han kniper i ihop
ögonen och i talbubblan går det att läsa: ”Jag vill se Jesus”.

Uppsats
Han skrev resonerande kring islam i sin uppsats om rymdvarelsen och döpte rymdvarelsen till
Little Jones och bosatte honom på planeten Pluto. Han berättade att rymdvarelsen hade en
äldre vän vid namn Chester som berättade för Little Jones om islam. ”Chester berättade för
Little Jones om den islamska religionen. Han berättade att han bad fem gånger om dagen.
Han berättade också för Little Jones att människor som praktiserar islam kallas muslimer och
att de fastar under Ramadan-månaden. Little Jones frågade hur många dagar och Chester sa
trettien dagar.” Chester tar så med Little Jones till jorden i sitt rymdskepp och där reser de
till, ”Asin” ett islamskt land. Där möter de en pojke vid namn Abudulia som lär dem mer om
islam. Efter det tackade de för sig och åkte tillbaka till Pluto.

Serie om framtidsdröm
Pojke1 hade ritat en framtidsdröm på den blanka sidan av papperet. Han ritade ett stort
flygplan med passagerare som tittar ut genom fönstren och sig själv i cockpiten. Personen i
förarkabinen som föreställde honom sa i en tankebubbla: ”Hej.” På den andra sidan av pappe-
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ret i ruta ett hade han skrivit, ”Om tio år”, teckningen i rutan visar vad han drömmer att han är
i livet tio år från nu. Det är ett flygplan som står på marken och tre personer i rutan bredvid.
Den ena av personerna säger, ”Hej”. Över ruta nummer två har han skrivit ”Om fem år”. Här
har han ritat en basketkorg och en figur som kastar bollen mot korgen och samtidigt säger,
”Hello”. Över ruta nummer tre står, ”Om två och ett halvt år”, vilket han sedan intygar att
betyder två och ett halvt år från nu. Han har där skrivit JSS (Junior Secondary School) inuti
rutan och ritat en elev som sitter i skolbänken och en lärare framme vid en tavla med text.
Över ruta nummer fyra har han skrivit, ”Nu”. I rutan ser man en person uppe på en scen som
ger något till en annan. Tre personer sitter som publik och tittar på. Han har illustrerat när han
får priset för sina akademiska prestationer.

Intervju/samtal
Pojke 1 sa att det viktigaste för honom när det gällde drömmen han ritat om att bli pilot, var
att få resa och uppleva andra kulturer och se allt det vackra. Han trodde att han skulle känna
sig lycklig då. Han förband känslor av lycka med drömmen. Han ansåg att han skulle behöva
läsa på mycket i skolan och lära sig mycket om teknik. Han var starkt motiverad att vara
duktig i skolarbetet och tittade på allt som hade med flyg och teknik at göra på TV och läste i
tidningar. Han såg på uppfyllandet av drömmen som positivt för helheten, då han trodde det
skulle glädja andra att han hjälpte dem att resa och möta nya kulturer och se vackra vyer. Han
trodde dessutom att hans familj gärna skulle vilja höra honom berätta om sina resor och bli
stolta av honom. Han hade gjort en tidsplan där han klart delat upp och tänkt över varje steg
han ville uppnå för att nå sin dröm. Han verkade ha klart för sig hur hans handlingar i nuet var
kopplat till troliga resultat i framtiden. Han berättar till exempel om hur han i en av rutorna
ritat sig själv när han är på väg in i ett plan som skall ta honom till Kalifornien där han skall
gå i skola för att bli pilot. Pojke 1 verkade ha tro på sin egen förmåga att skaffa sig de resurser, kunskaper och egenskaper han ansåg att han skulle behöva. Han var starkt motiverad för
skolarbetet eftersom han klart såg kopplingen mellan hur hans chanser att nå drömmen ökade
om han fick bra resultat i skolan. Han berättar också att han kan fråga sin morbror om yrket,
eftersom han är pilot. Han berättade att han hade upplevt och upplevde något av detsamma
som han drömde om att uppleva i framtidsdrömmen, när han varit på utflykter med familjen.
Pojke 1 verkade tro att han själv och hans eget handlande hade stor betydelse för om han
skulle uppnå de resultat han ville, även om han också trodde att Gud kunde påverka det
genom att ges sitt stöd. Det trodde han Gud gjorde genom att ge kunskap, visdom och förståelse. Det här var också det han var mest tacksam för i sitt liv, sa han, och snart skulle få ett
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stipendium för det, något han ritat i sin serie. Han trodde på en övergripande mening i livet
och detta trodde han var att människor skulle hjälpa varandra. Det ansåg han att han skulle
komma att göra i drömmen: att själv få se vackra vyer och möta andra kulturer och samtidigt
hjälpa andra till detsamma. Han tror att alla som tror på Gud, oavsett religion, kommer till
himlen men att alla andra kommer till helvetet.

Vi skrattar och har roligt medan vi pratar och pekar på och tittar på hans teckningar medan
han berättar om dem. Han ser väldigt glad ut när vi tackar för att han ville berätta för oss om
det han ritat. Vi säger att vi önskar honom lycka till och att vi ser fram emot att få vykort från
alla världens hörn. Han skrattar och det verkar som att den här pojken kände sig stolt och
tyckte det var roligt att vi intresserade oss för hans tankar och drömmar.

Analys och kommentar
Vi märker att Pojke 1 år har tänkt mycket på sin framtid och på Gud och meningen med allt.
Han verkar ha stark tro på sig själv och sin förmåga att skapa den framtid han drömmer om
och som han tror kommer att vara bra för både honom, hans familj och andra. Värdet bakom
drömmen, som det kom fram i intervjun, verkar vara att få hjälpa andra att resa och se vackra
vyer och möta nya kulturer. Han verkligen lyser upp av att få berätta om sina framtidsplaner.
Vi intervjuade mest kring serierna om framtidsdrömmen, men serien om något positivt i livet
efter detta, visar att han tror att när man kommer till himlen så finns Jesus där och välkomnar
med öppna armar. I en av de andra serierutorna har han ritat hur en person blir ledsen när
skateboarden går sönder och hur personen gråter och säger att han vill se Jesus. Kanske
bearbetade han här något som hänt honom själv, eller också uttryckte han kanske hur människor vänder sig till sin tro när de behöver tröst, stöd eller styrka?

I uppsatsen berättar han om en rymdvarelse som får reda på mer om islam, kanske är han själv
mer nyfiken på den islamiska religionen och fick genom rymdvarelsen tillfälle att tänka runt
det?

Pojke 2
11 år, kristen, är medlem i Roman Catholic Church.
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Serie om livet efter detta
I ruta ett har han ritat en kille som står på knä med händerna utsträckta. Ovanför honom
svävar en figur som i en pratbubbla säger: ”Kom, låt oss gå och njuta i himlen”. Den knäande
figuren säger i en pratbubbla ”Jesus är Herren”. I ruta två har han ritat en ängel som i en
pratbubbla säger: ”Ärad vare Gud”. I ruta tre har han ritat en person som tänker i en tankebubbla: ”Jag önskar jag kommer till himlen”. I ruta fyra står figuren, tittar upp på himlen och
tänker i en tankebubbla: ”Är det himlen?”.

Uppsats
Pojke 2 skriver om att det för länge sedan fanns en konstig varelse kallad Dennis. Den levde i
ett hål och hade inga ben och hoppade omkring. Den varelsen var inte skapad av Gud. Han
kom från ett hål i marken. Den hade varken mor eller far. Den levde ensam i sitt hål och
gjorde allt själv. Den hade en snabel som en elefant, men på den tiden fanns det inga elefanter. Varelsen hörde en dag en konstig röst och han blev rädd, för han visste att det inte fanns
någon i världen. Rösten kom närmare och sa ”Jag är herren”. Dennis blev rädd och hoppade
snabbt ner i sitt hål. Men rösten fortsatte. Då kom Dennis fram och frågade vem rösten var
och vad den ville honom. Herren talade och sa att han var kung i universum och att den som
kommer till honom får evigt liv. Då började Dennis tro på att det fanns någon i världen och
han följde Herren som gav honom armar och ben och kallade honom för elefant. ”Det är
därför alla elefanter har snabel”, avslutar Pojke 2 sin uppsats.

Serie om framtidsdröm
Pojke 2 har ritat en lastbil på den ena sidan av papperet. Han har också ritat en kille som sitter
och lyssnar på freestyle och läser. På den andra sidan av papperet som är indelad i fyra rutor,
har han i första rutan ritat en person som klättrar över ett staket. Under den har han skrivit:
”11 år”. Så har han ritat en man som står med yxa. Under den rutan står det: ”13,5 år gammal”. Han har ritat en fotbollspelare i den tredje rutan, över vilken det står: ”16 år gammal”. I
den sista rutan har han ritat en person som spelar flöjt. Över den står det: ”21”.

Intervju/samtal med pojke 2
När vi börjar samtalen med pojke 2 har vi hans serier med oss och frågar om han kan berätta
om sin dröm, han har ritat en lastbil på den första sidan. Pojke 2 berättar att han inte drömmer
om något som har med lastbilar att göra men att han bara ritade av en lastbil eftersom han
hade en bild på en lastbil i sin bok. Han har gjort på samma sätt i de övriga rutorna, han ville
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bara att det skulle bli bra ritat så han ritade helt enkelt bara av några bilder från boken, men
ingen av bilderna hade något med någon dröm att göra. Vi frågar om han har någon dröm han
vill berätta om. Och han berättar att han gärna skulle vilja bli fotbollsspelare i Black Stars (ett
ghanesiskt fotbollslag). Han skulle vilja bli det eftersom han tycker det är så roligt att spela.
Men, säger han, och vrider på sig, han vet inte vad hans mamma vill – kanske vill hon hellre
att han ska bli doktor? Men själv skulle han vilja bli fotbollsspelare i Black Stars. Han vill
träna och försöka bli uttagen till Black Stars om tio år. Det han kan göra för att nå drömmen
säger han, är att spela när han känner för det, träna med sina vänner och på att bli snabb. Han
skulle också gärna vilja ha fotbollsskor. Pojke 2 skrattar mycket, kanske tycker han det är
underligt att vi intresserar sig för vad han tycker är roligt och för vad han vill, och dessutom
är han nog lite nervös också. Han skrattar och skrattar ett bra tag! ”Hur skulle det påverka
andra om du blev ett fotbollsproffs då?” Frågar vi. ”Kanske mamma skulle bli stolt, men jag
vet inte egentligen om det här är vad mamma vill, jag tycker bara fotboll skulle vara så kul!”
Han ser väldigt glad ut! Mest tacksam för i sitt liv just nu, det säger han att han är för ”Religion och moral” (skolämnet). När vi frågar varför, skrattar han bara och när vi sedan frågar när
han är som mest lycklig brister han ut i skratt och kan inte sluta på ett bra tag. Han kan inte
berätta vad som är så roligt för då börjar han skratta igen! Vi går vidare, och han berättar att
han tror på Gud, är kristen och med i ”Roman Catholic Church”. Han säger att han tror att det
är en mening med allt och när vi frågar om han tror att alla människor kan hitta mening med
livet skrattar han så mycket igen att han som svar bara nickar och skrattar. ”Stöder Gud
människor för att de ska nå sina drömmar?”, frågar vi. Pojke 2 svarar ”Ja, Gud stöder
människor när de är på väg mot sina drömmar för Gud vill att man ska bli det man vill bli.”

Han säger att han tror att alla som tror på Gud kommer till himlen, även om de tror på olika
gudar, men att de som inte tror inte kommer till himlen. Vi pratar om skolan och han säger att
han är bra på, och tycker om, att skriva berättelser! Det håller vi med om, och vi berättar att vi
tyckte hans uppsats var bra, om hur elefanten blev till. Han är väldigt charmig och glad hela
intervjun och verkar ha lätt för att se på saker och ting med humor!

Analys och kommentar
Värdet bakom drömmen verkar vara att få ha roligt. Pojke 2 har inte tänkt igenom och planerat sin framtid så som Pojke 1, och verkar inte på samma vis se sambandet mellan en framtidsdröm och skolarbetet. Men Pojke 2 verkar ha mycket humor och rik fantasi. Berättelsen
om rymdvarelsen som blev en förklaring till varför elefanten ser ut som den gör, visar hur
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fantasin kan bidra till att skapa känsla av mening och sammanhang i tillvaron. Att skriva och
hitta på berättelser är också något han själv berättar att han tycker mycket om och är bra på.
Han motiveras mer av vad som är roligt just nu, än av en framtidsdröm, men blev kanske
genom projektet ännu mer medveten om hur roligt han tyckte det var att skriva och berätta,
förutom att spela fotboll? Det är roligt när han i sin serie om livet efter detta ritat en pojke
som tittar på himlen och funderar om det är det som är ”Himlen”. Han tror att Gud hjälper
människor mot deras drömmar, eftersom han vill att man ska bli det man vill bli. Han tror
också att de som tror kommer till himlen, andra inte.

Pojke 3
10 år, är kristen och med i Christ Apostlic Church.

Serie om livet efter detta
I ruta ett har han ritat en figur som står och tänker. I en tankebubbla står texten: ”Jag såg min
vän”. I ruta två har han ritat samma eller en liknande figur som står och säger ”Jag såg min
morfar/farfar”. I ruta tre har han ritat samma figur igen, som står och tänker ”Jag såg Jesus
och änglarna”. I ruta fyra har han ritat figuren igen men nu säger den ”Jag såg människor
som gladdes”.

Uppsats
Pojke 3 skriver i sin uppsats om ”Lille Dan”. Det är en figur som bor på planeten jorden,
tycker om att bryta träd och äta dem och ger också till sina vänner. Han beskriver den först
som en figur utan armar och ben, men ändrar sig sedan och säger att det är en elefant. Han
berättar om när elefanten möter en tjejelefant och att de gifter sig i en kyrka som kallas
”Anglican”. Alla deras vänner kom, och föräldrarna hade byggt ett hus till honom och hans
fru. Alla sjöng och dansade innan de kom hem och maten var klar, de njöt, gladdes och drack
tillsammans.

Serie om framtidsdröm
På den ena sidan av papperet har Pojke 3 ritat en stor teckning av en bil eller mindre buss,
som är genomskinlig så att man kan se personerna inuti. En sitter och kör och fyra passagerare sitter inuti. Det är sol och moln på himlen och över bussen står texten ”MIN FAMILJ”. På
den andra sidan av papperet, som han delat in i fyra rutor, har han i första rutan ett ritat ett hus
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med bänkar och en tavla i som det ser ut som en skola. Under står det: ”Primary”. I ruta två
har han ritat ett liknande hus, med mycket detaljer inuti, under vilket det står: ”J.S.S” (Junior
Secondary School). I ruta tre har han ritat ett skolhus igen, och under står det: ”S.S.S” (Senior
Secondary School). I den fjärde rutan har han ritat ett hus som det står ”Universitet” på.
Under huset står det: ”Arbete”. Längst ner på papperet, under alla rutorna, står det: ”Goda
saker”.

Samtal/intervju med pojke 3
Det är svårt för oss att få till en god och rolig stämning. Rektorn sitter i rummet och kan när
som helst kan avbryta, ropa på någon eller springa ut och in. Men Pojke 3 berättar om teckningen med bussen. Han är väldigt blyg och anspänd, men ser glad ut när vi säger att han
verkligen ritat en fin buss, och att vi undrar om han vill berätta för oss om vad han ritat. Han
berättar att han ritat sig själv i framtiden när han har familj, att han har en sådan buss och tar
med sig familjen på resa till Accra. Han berättar också att han ritat sin skolgång på andra
sidan. Han vill utbilda sig och kunna få ett bra arbete för att försörja en familj, men att det han
mest av allt drömmer om är att ha en familj, fru och barn. Han ser glad och nöjd ut när han
berättar det, är nästan lite fnissig. Han berättar att han tror på Gud, är kristen och med i
”Christ Apostlic Church”. Han tror det är en mening med allt säger han, men han säger att han
inte tror alla människor kan hitta den meningen i sitt liv. ”Inte de som inte gör bra saker”,
säger han. Han säger också att han tror att bara de som tror på Gud kommer till himlen medan
de andra kommer till helvetet.

Analys och kommentar
När vi skall prata med Pojke 3 har omständigheterna kring intervjusamtalen blivit mycket
sämre. Rektorn befinner sig nu hela tiden i rummet och folk springer också ut och in i rummet
och frågar om saker. Bara att befinna sig på rektorns kontor kan nog vara skrämmande nog,
att dessutom berätta om sina teckningar och prata med oss medan både hon och vi lyssnar,
blir väldigt svårt för honom. Det viktiga med pojkens drömmar verkar vara familjeliv, och det
är för att kunna uppleva saker med och försörja sin familj han vill utbilda sig och skaffa ett
arbete. Han tror på en mening med allt, men tror inte att de som inte gör bra saker kan hitta
den meningen i sitt liv. Troende kommer till himlen efter döden, medan de andra kommer till
helvetet. Också i sin uppsats har han skrivit om detta att bilda familj, där berättar han om en
rymdvarelse som gifter sig.
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Pojke 4
11 år, kristen presbyterian.

Serie om livet efter detta
I ruta ett har Pojke 4 ritat en som i en tankebubbla tänker på en person inuti tankebubblan.
Överst i rutan står det ”Jesus vän”. I ruta två har han ritat en person som tänker på en fyrkantig ljusglittrande syn, inuti är det ett hus som ser ut som ett tempel eller ett slott. Över rutan
står det ”Himlen”. I ruta tre har han ritat en figur som i en talbubbla säger ”Jesus Kristus dog
för våra synder” ”Den sista måltiden.” I ruta fyra har han ritat en figur som i en tankebubbla
tänker på en uppslagen bok. Bredvid boken står det ”Den heliga bibeln”.

Uppsats
Uppsatsen är väldigt osammanhängande, men han skriver om varelsen vi ritat efter barnens
förslag:

”Hej mitt namn är Atogo jag bor i Nigeria. ”Han skriver att han har fem ögon, två öron och
en elefantnäsa, och att elefanter är snälla folk. Han fortsätter ”så när jag sjunger där blir jag
snäll” ”När jag reser till Sydafrika kommer folk där att säga att jag är djupare ”(i färgen?).
Men jag trodde det är andra människor i Sydafrika. Men när jag reste till Sydafrika är det
fattiga människor där. Han bor på en planet kallad Cop i Nigeria men de stannar i Sydafrika.
Europeiska människor är snälla, jag önskar besöka dem. ”

Serie om framtidsdröm
På den ena sidan av papperet har han ritat ett stort flygplan som flyger bland molnen. På den
andra sidan av papperet har han ritat fyra rutor. I den ena har han ritat något som ser ut som
ett klassrum med bänkar och elverk i, men det kan också vara till exempel inuti en kyrka. I
ruta två har han ritat en buss och några som står och ser på eller väntar på bussen. I ruta
nummer tre har han ritat ett barn (liten figur) som ser ut att vara på väg mot eller komma hem
till en större figur i kjol (till sin mamma?). I ruta fyra är det svårt att se vad det är, men kanske
är det ett hus med någon utanför.
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Intervju/samtal med Pojke 4
Pojke 4 sa att han ritat ett stort flygplan eftersom han drömmer om att bli pilot. Han skulle
vilja bli det eftersom han skulle tycka att det skulle vara roligt att resa och köra människor till
deras hem, säger han. Han trodde det här skulle påverka andra och hans familj positivt, att de
skulle bli glada om han blev pilot. Han tror att han måste gå i skolan väldigt länge innan han
kan nå den här drömmen, säger han. Han berättar att han tror på Gud och är kristen presbyterian. Han tror det är en mening med allt, och han tror att alla människor kan hitta meningen i
sitt liv. Han tror att Gud hjälper människor att nå sina drömmar genom att inte slå dem eller
straffa dem som gråter. Han tror också att människor kommer till den himmel de tror på när
de dör. Är man Muslim kommer man till muslimernas himmel, är man kristen kommer man
till den kristna himlen osv. ”Man kommer till det man tror på” förklarar han. Han är glad men
blyg. Det är svårt att få tid, koncentration och bra stämning under de försämrade intervjuförhållandena, där rektorn hela tiden är närvarande, men vi försöker göra det bästa av situationen.

Analys och kommentar
Värderingen bakom drömmen verkar vara att få resa och hjälpa andra människor att resa. Han
tror att han måste läsa mycket och länge för att kunna uppnå drömmen. Pojken verkar inte ha
delat upp sin dröm i delmål som sätter dem in i ett större sammanhang, eller också är det vi
som har svårt att förstå vad han gestaltar i sina serier. ”Gud hjälper människor mot deras
drömmar genom att inte straffa eller slå dem som gråter” Säger han. Vi skulle gärna ha velat
ställa fler frågor, för att förstå vad han menar. Men eftersom vi känner att pojken spänner sig
och blir nervös av att intervjuas med både oss och rektorn i rummet, så låter vi det vara. Han
tror på en mening med allt, att människor kan hitta meningen och att alla som tror kommer till
det de tror på.

Pojke 5
11 år, sunnimuslim.

Serie om livet efter detta
I ruta ett har Pojke 5 ritat en person som ser väldigt glad ut, ett stort skratt och det ser ut som
att den hoppar av glädje. I en pratbubbla säger figuren ”Wow”! ”Jag vill stanna i himlen för
alltid!”. I ruta två har han ritat en glad figur som tänker ”Jag kan inte vänta längre på att
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möta mina mor-/farföräldrar i himlen”. I ruta tre har han ritat en stor streckgubbe som säger
till en mindre ”Han gav mig pengarna i går”. Båda två ser väldigt glada ut. I ruta tre har han
ritat en liten figur som säger ”Min mamma är i himlen”. Den lilla figuren ser glad ut och
bredvid har han ritat en stor figur med långt hår, som ser glad och snäll ut, kanske mamman
till figuren.

Uppsats
I sin uppsats skriver han om en elefant vid namn Blentus som lever på en annan planet.
(Rymdvarelsen som vi ritade efter barnens instruktioner, kom att likna en elefant eftersom
näsan blev som en snabel). Blentus var väldigt briljant och visste allt om djurriket men
ingenting om planeten jorden, så han kunde bara föreställa sig hur det var där. Blentus pappa
hade dött när han var bara 3 år, och mamman låg på sjukhuset, men Blentus lyckades ta hand
om sig och sin mor. Men Blentus vän Glen var mycket elak och alla hatade honom. En dag
fick Blentus veta att hans mor dött. Blentus flyttar till Glen utan att veta att Glen är en av
gängledarna för ett gäng som dödade Blentus pappa. Men Blentus var förvirrad och gick med
i Glens gäng för att kunna försörja sig. Men Blentus var smart och en dag tog han med
gängmedlemmarna till en professors hus vilket var byggt med maskin. Innanför grindarna
stängde professorn dem och polisen fångade dem alla eftersom de inte kunde klättra uppför de
höga murarna kring professorns hus. Blentus som hade avtalat det hela tillsammans med
professorn kunde snabbt smita därifrån innan polisen kom.

Serie om framtidsdrömmar
På den ena sidan av papperet har han ritat ett landskap med gräsmattor, träd och berg. Nedanför berget går det en familj (mamma, pappa, barn), en elefant, en giraff och en hjort. Ännu
längre ner har han ritat en lastbil som det står ”Zoo” på. Den andra sidan har han delat in i
fyra rutor. Över den ena rutan står det ”11 år gammal”. Inuti rutan har han ritat ett hus som
det hänger en stjärna över. Framför huset är det en streckgubbe som springer. Under huset står
det ”I dag är det fredag och jag springer till moskén”. Över en annan ruta står det ”16 år
gammal”. I rutan har han ritat ett hus med en gubbe framför och det står ”Det här är Ghanas
universitet (Legon)”. Över den tredje rutan står det ”21 år gammal”. I den rutan är det också
ett hus och en streckgubbe, men i rutan står det ”Du är välkommen till Khahu mountain
training school”. Över den fjärde rutan står det ”27 år gammal”. Inuti rutan står det ”Jag
spelar nu för Ghana Blackstars.” Han har ritat två fotbollsspelare med boll och en som står i
ett mål.
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Intervju/samtal med Pojke 5
När vi pratar med Pojke 5 och ser på hans teckningar berättar han att han ritat alla bergen för
att han drömmer om att bli bergsklättrare, professionell bergsklättrare lägger han till. ”Vad
skulle vara det bästa med det då?” Frågar vi. Jo, det skulle vara så fint att se naturen och
utsikten, säger han. Han tror att det skulle ta ungefär fem timmar att klättra upp för berget,
och han tror att det skulle ta ungefär 16 år att bli professionell bergsklättrare. Vi pratar också
runt hans serieteckning om framtiden. Då berättar han om en annan dröm han har. Han vill gå
på Legon University och bli advokat, och han säger att det är det han vill mest av allt, att bli
bergsklättrare kan han göra på sin fritid. Något han måste göra för att nå sina drömmar är att
bli mer lydig säger han. Han tror att det han drömmer om också skulle göra andra glada om
drömmarna blev sanna. ”Men kanske mamma skulle bli lite rädd om jag klättrade i berg”,
säger han och skrattar. Han vet inte vad han är mest tacksam för i sitt liv just nu. ”Hälsan
kanske?”, säger han. Mest lycklig är han när han tänker lyckligt och när han får spela fotboll.
Han berättar att han är sunnimuslim. Pojke 5 säger att han tror att det är en mening med allt,
”Ja, Gud har en mening med allt i skapelsen”, säger han. Han tror att alla kan hitta mening i
sitt liv och att Gud stödjer människor på vägen mot deras drömmar, eftersom, säger han,
”Gud vill att alla skall vara den de är”. Han säger att han tror att de som tror på Gud kommer
till himlen medan de som inte tror kommer till Satan. Vi pratar och beundrar hans teckningar
lite till och efter att vi tackat för att han ville berätta för oss om sina drömmer och serier går
han tillbaka till klassrummet.

Analys och kommentar
Värdet bakom hans dröm att klättra i berg uppger han själv vara att se den vackra naturen.
Han tror att han måste bli mer lydig om han ska lyckas uppnå sina drömmar. Han tror att
andra skulle bli glada om han uppnådde sina drömmar, även om hans mamma kanske skulle
vara lite orolig för honom. Han tror att Gud stöder människor mot deras drömmar eftersom
Gud vill att man ska vara den man är. Mest lycklig är han när han spelar fotboll, säger han.
Han tror att de som tror på en Gud kommer till himlen men andra kommer till Satan. I uppsatsen om rymdvarelsen har han släppt sin fantasi fri. Han berättar om en som förlorar sin
mamma och förvirrad går med i fel gäng, men som sedan hjälper till att fånga gängmedlemmarna och på så vis hjälper till att skipa rättvisa. Pojke 5 har också en dröm om att klättra upp
för ett högt berg och från toppen, lyckligt kunna se hur vackert allt är. Symboliskt kan en
sådan dröm också tolkas, då kan den sägas stå för längtan till upplysning eller till att höja sig
över sitt sinne och se allt klart. Det är roligt hur pojken också har observerat hur hans lycka är
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avhängig av vilka tankar han tänker. Han sa under intervjun att han känner sig lycklig när han
tänker lyckligt och när han spelar fotboll.

Sammanfattning – vad ger mening i livet?
Vi studerade barnens intervjumaterial, teckningar och uppsatser och tyckte oss se följande
uppfattningar hos barnen i just det material de fick tillfälle att uttrycka sig i under vårt projekt:
Flicka 1 – Människor kan bara hitta mening i livet om de har tro. Gud hjälper människor att
hitta rätt genom bönen, då han välsignar dem. Goda handlingar leder till lycka och onda till
olycka. Personlig dröm om att hitta mening genom att utveckla tålamod och ärlighet, hjälpa
och försvara andra. Drömmer om att bli advokat.

Flicka 2 – För att människor ska hitta mening i livet är det viktigt att ha tro på Jesus och att få
gå i skola. Gud hjälper människor mot deras drömmar. Personlig dröm om mening genom att
hjälpa människor i Ghana, få pojkvän och materiell rikedom. Drömmer om att bli läkare.

Flicka 3 – Människor kan bara hitta mening i livet om de känner rätt. Gud hjälper människor
mot deras drömmar genom bönen. Drömmer om familjeliv och att kanske jobba som revisor.

Flicka 4 – Människor kan hitta mening i sitt liv. Meningsfullt att resa och möta andra kulturer
och vänner. Gud hjälper människor mot deras drömmar. Personlig dröm att hitta mening
genom att hjälpa sjuka människor, rita och skriva. Drömmer om att bli läkare.

Flicka 5 – Alla människor kan hitta mening i sitt liv. Man kan hitta mening genom att berätta
om och lyssna till Guds ord. Personlig dröm att hitta mening genom att hjälpa sjuka och
genom att läsa. Drömmer om att bli läkare.

Pojke 1 – Människor hittar mening i livet genom att hjälpa varandra. Gud stödjer genom att
ge kunskap, visdom och förståelse. Personligen drömmer han om att uppleva mening genom
att resa, uppleva vackra vyer och andra kulturer och hjälpa andra göra detsamma. Drömmer
om att bli Pilot.

Pojke 2 – Människor hittar mening i sina liv genom att lyssna till Guds röst och Gud stödjer
människor i att uppnå sina drömmar eftersom han vill att de ska bli det de vill. Personligen

62

hittar han mening när han har roligt, leker och skriver. Drömmer om att bli fotbollsproffs eller
författare.

Pojke 3 – Människor kan bara hitta mening om de gör bra saker. Drömmer om att ta hand om
och försörja familj.

Pojke 4 – Tror alla människor kan hitta mening i sina liv och att Gud hjälper människor mot
deras drömmar. Det gör Gud genom att inte straffa dem som gråter. Tror på att hitta mening
genom Guds nåd? Personlig dröm om mening genom att resa och hjälpa andra människor resa
hem. Drömmer om att bli pilot.

Pojke 5 – Tror att alla kan hitta mening i sina liv. Själv kan han bidra till sin framtid genom
att vara mer lydig. Har också observerat att han är lycklig när han tänker lyckligt. Blir också
lycklig av fotboll. Gud stödjer människor mot deras drömmar eftersom han vill att man ska
vara den man är. Personlig dröm att hitta mening genom att bestiga berg, se vackra vyer ur
perspektiv och genom att skipa rättvisa. Drömmer om att bli bergsklättrare och advokat.

DEL 6: DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Diskussion
Här har vi valt att först plocka fram några barn i projektet och jämföra med forskningen kring
KASAM samt Victor Frankls observationer om hur individen uppnår större känsla av mening
och hur det i sin tur påverkar hälsan och framtiden. Sedan gör vi en generell diskussion av
frågeställningarna.

Inledningsvis vill vi se närmare på fyra barn, två flickor och två pojkar som alla hade olika
syn på vad som gav dem mening. Flicka 1 ansåg att man hittade mening genom att lära sig att
lyssna till rösten i sitt inre och utveckla egenskaper som tålamod och ärlighet. Hon inspirerades av att berätta i ord och bild. Hennes motivation var främst på att utvecklas i det inre. Det
kunde hon göra genom att utveckla egenskaper som tålamod och ärlighet. Hon ansåg att hon
påverkade sin framtid genom hur hon utvecklade dessa egenskaper och lärde sig lyssna till
Gud eller den inre rösten. Pojke 2 ansåg att man hittade mening genom att inhämta kunskap
och genom ett yrke som gjorde att han kunde vidga sina vyer. Han var först och främst
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motiverad att göra det bra kunskapsmässigt och skaffa bra resultat i skolan, och han var också
en av de bästa eleverna. Han ansåg att Gud hjälpte människor genom att ge dem kunskap.
Flicka 3 ansåg att man bara kunde hitta mening om man känner rätt. Man kunde få hjälp av
Gud genom att vända sig till honom i bön. Pojke 5 ansåg att alla människor kan hitta mening i
sitt liv och att Gud stödjer människor på vägen mot deras drömmar, eftersom, säger han,
”Gud vill att alla skall vara den de är”. Här nedan beskriver vi de fyra barnen mer ingående
och jämför med KASAM teorin och Victor Frankls observationer.

Flicka 1 trodde att Gud hjälper människor när de ber. Hon uttrycker i sin uppsats tron på att
lyssna till Guds röst inom sig och därigenom belönas. Det övergripande syfte som hon verkade ha var att utveckla tålamod och ärlighet och lyssna till Guds vägledning i sitt inre, för att
kunna hjälpa och försvara andra. För flickan var det meningsfullt ur ett helhetsperspektiv
också eftersom hon ville använda dessa egenskaper för att hjälpa och försvara andra. För
henne föreföll det som att en positiv framtid för sig själv och andra satt i samband med hennes
egen förmåga att förhålla sig till rösten i sitt inre med tålamod och ärlighet. Det här var
förmågor hon trodde hon skulle behöva för att hjälpa och försvara andra. I nuet var hon
entusiastisk inför att skriva och rita. Att få uttrycka sig kreativt kan vara ett redskap för att
bättre kunna lyssna till sin egen inre röst, samvetet eller Gud, något flickan säger vara avgörande för att kunna hitta mening. Flicka 1 skrev en berättelse om en flicka som räddade sitt liv
genom att lyssna till sin inre röst. Rösten varnade henne för att äta förgiftad mat. Det slutade
med att flickan hittade guld i jorden där hon arbetade.

Om man jämför med de tre faktorer som bidrar till att hjälpa människor att utveckla en känsla
av sammanhang enligt KASAM-teorin, kan man kanske se hur flickan förhåller sig till dessa
faktorer. En viktig faktor enligt KASAM-teorin är begriplighet – att individen förstår de
händelser han eller hon står inför. Flicka 1 såg kanske de händelser hon råkade ut för i livet
som meningsfulla i den grad hon kunde använda dem till att komma närmare sin inre röst,
Gud eller samvetet. Hon verkade också se det som hände i förhållande till sitt övergripande
syfte att hjälpa och försvara andra. En annan viktig faktor är enligt KASAM-teorin hanterbarhet, vilket vill säga hur personen kan mobilisera resurser inom sig själv eller sitt nätverk för
att kunna möta situationerna hon eller han står inför. Flickan ansåg att de resurser hon behövde för detta i nuet var att utveckla större tålamod och ärlighet och hon ansåg också att Gud
och bönen skulle hjälpa henne med detta. Den tredje faktorn enligt KASAM-forskningen är
meningsfullhet – att se det man står inför som viktigt utifrån sitt perspektiv om vad som är
64

meningsfullt. Flickan såg inte skolarbetet som lika viktigt som att hjälpa mamma, be eller
utveckla större tålamod och ärlighet. För henne var det mer meningsfullt att utveckla dessa
egenskaper och att få använda sin fantasi och rita och skriva, som hon är mycket entusiastisk
inför. Man kan kanske säga att entusiasmen låg på att utveckla intuition mer än på att utveckla
intellektuell kunskap eller skaffa sig mer information. Forskningen vid Lunds universitet visar
at en av faktorerna som stärker människor på individnivå är om individen upplever sig styra
utvecklingen i sitt liv. Flickan upplevde att hon styrde utvecklingen i sitt liv genom hur
mycket hon lyssnade till sitt samvete och utvecklade egenskaper som tålamod och ärlighet,
samt till hur hon hjälpte de som behövde henne. Själv hjälpte hon sin mamma hemma. Detta
att hjälpa andra som behöver det är enligt forskningen vid Lund också en bidragande faktor
för människor att uppleva större känsla av sammanhang och mening i sina liv. För Flicka 1,
som älskade att skriva och rita var vårt projekt något meningsfullt som gjorde att hon fick
göra mer av det hon kände entusiasm inför. Hon blev väldigt glad när vi uppmärksammade
hennes talang för att skriva berättelser och rita, resurser som hon säkert kan använda för att
skapa större känsla av mening och sammanhang i sitt liv. Att lära sig känna ansvar och att
välja sina handlingar efter den inre vägledningen är detsamma som att hitta mening i livet
enligt Victor Frankl. Flicka 1 verkade se den här kopplingen i sitt eget liv ganska klart. Hon
blev kanske ännu mer medveten om vad hennes samvete sa henne, genom att arbeta kreativt
med att skriva och teckna. Flickan verkade känna större ansvar för att hjälpa sin mamma än
inför skolarbetet, varför det blev mer meningsfullt för henne. Men genom serieprojektet blev
hon kanske också mer medveten om att hon, ifall hon skulle lyckas bli advokat, också skulle
kunna hjälpa många människor. Kanske kunde skolarbetet ses som mer meningsfullt för
henne efter att hon blivit mer medveten om att skolarbetet också kan ses kopplat till hennes
önskan/ansvarskänsla inför att hjälpa andra, till exempel i advokatyrket. Men när hon nu blev
medveten om att det viktigaste för henne var att hjälpa och försvara andra, kan hon nog också
se att det finns fler yrken eller livssituationer där man kan arbeta med detta syfte. Inspiration
är enligt Frankl något som tillhör människans andliga sida. Han anser att när individen tar
större ansvar för hur inspirationen får komma till uttryck så kommer personen också närmare
en känsla av mening i sitt liv. Flicka 1 var inspirerad just att rita och skriva, något som verkade föra henne närmare en känsla av mening i hennes liv. Samvetet är enligt Frankl ett menings-organ och att i varje situation lära sig lyssna till sitt samvete är enligt honom detsamma
som förmågan att hitta meningen som finns dold i situationen. Flicka 1 uttrycker detta väldigt
klart i sin berättelse om flickan som lyssnar till sin inre röst och belönas genom att till slut
hitta guldet i jorden. Att hitta guld i jorden kan symboliskt tolkas som att hitta den andliga
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skatten, meningen i situationen. I intervjun sa flickan att hon ansåg att människor inte kunde
hitta mening i sina liv om de inte trodde på Gud. För henne var detta en förutsättning för att
en människa skulle hitta mening. I sin berättelse visar hon att tro på Gud är att lyssna på
rösten i sitt inre, samvetet och på det goda även när det ser hopplöst ut. Också enligt Frankl
var det avgörande att en människa lyssnade på sitt samvete och trodde på det goda för att
kunna hitta mening i tillvaron. Frankl berättar om hur fångar som förlorar tron på framtiden
dukar under för sjukdom snabbare än de som lyckas behålla sin tro på framtiden. Flickan
skriver i sin berättelse om en flicka som genom att lyssna till sin inre röst inte äter förgiftad
mat, och därmed räddar livet. Man skulle kunna tolka det som att om man fortsätter att lyssna
till samvetet och kärleken och sätter sin tillit till det så blir man skyddad mot det gift det
skulle innebära för en människa att sluta tro på detta. Flickan kan omedvetet sägas uttrycka
samma tro som Frankl: att tron och ett nära förhållande till sitt eget inre kan rädda en människas liv och hälsa.

Uppfattning att det gör livet meningsfullt att hjälpa andra var något Pojke 1 delade med Flicka
1. Pojke 1 ansåg, liksom Flicka 1, att Gud hjälper människor att hitta mening, men till skillnad
från Flicka 1 ansåg han att Gud hjälper människor främst genom att ge kunskap, visdom och
förståelse. Flicka 1 ansåg att Gud hjälper människor genom att de vänder sig till honom i bön
och lyssnar till honom inspireras att be och berätta genom att använda sin fantasi och uttrycka
det med text och bild. Man skulle alltså kunna säga att det för henne var meningsfullt att
utveckla sin intuition för att komma närmare mening och sammanhang i sitt liv. Men pojke 1,
som istället ansåg att Gud hjälper människor att hitta mening genom kunskap och förståelse
såg skolarbetet som mycket meningsfullt. Han hade i detalj klart för sig hur han skulle gå
tillväga för att inom de närmaste åren skaffa sig så mycket kunskap som möjligt. Han var en
mycket duktig elev och skulle snart tilldelas ett pris för sina akademiska prestationer. Också
han motiverades starkt av att hjälpa sin mamma, men istället för att hjälpa henne med husarbetet såg han meningen i att utbilda sig och på så vis göra henne stolt och glad. Som han såg
det, skulle han, om han lyckades ta till sig kunskapen i skolan, också belönas med ett bra jobb
och kunna hitta större mening genom att då också hjälpa sin mamma och sin familj och
människor i Ghana. Kunskapen skulle hjälpa honom till ett yrke som pilot och han drömde
om att från flygplanet se allt det vackra och att ha frihet att flyga och se andra kulturer. Han
skulle känna sig lycklig då, sa han. Han skulle berätta om sina resor för familjen, och hjälpa
dem och andra i världen att resa och få uppleva det också. Man skulle kunna säga att han ville
skaffa sig mer kunskap för att kunna höja sitt perspektiv och se allt det vackra bättre och
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känna större frihet, större helhet. Symboliskt skulle man kunna säga att drömmen om att flyga
handlar om just det att få ett större perspektiv på helheten och på så vis komma närmare en
känsla av sammanhang och mening. Hans motivation låg på att skaffa sig så mycket kunskap
som möjligt i skolan, samt att lära sig så mycket om teknik och matematik som möjligt. Han
upplevde att han kunde kontrollera sin framtid bäst genom att göra så bra ifrån sig som
möjligt i skolan kunskapsmässigt. Detta att han är intresserad av att vidga sina vyer genom att
lära sig mer om andra kulturer kommer också fram i hans uppsats där han skriver om en
rymdvarelse som är intresserad av att lära sig mer om islam. Pojken är själv kristen, men
uttrycker i uppsatsen en rymdvarelses nyfikenhet och vilja att lära mer om den annorlunda
tron. Pojken ser det som att han uppfyller sitt ansvar för framtiden genom att ta in så mycket
kunskap som möjligt och kunna få möjlighet att flyga. Han inriktar därför sin energi främst på
resultat i skolan och genom att uppnå konkreta mål i livet. Medan flickan alltså ser det yttre
resultatet som en följd av att hon och först och främst inriktar sig på det inre, skulle man
kanske kunna säga att pojken ser det tvärtom. Han inriktar sig först och främst på större
kunskap om världen för att till följd av detta få större helhet i det inre. I sina serier visualiserar
han i detalj hur han steg för steg uppnår resultat i sin utbildning. Flickan sa att hon kände
störst tacksamhet när hon fick rita och skriva och när hon bad, medan pojken var mest tacksam för att Gud givit honom visdom och för de gånger familjen eller skolan tagit med honom
på utflykt. Genom att se på skillnaderna i de två barnens sätt att hitta mening och sammanhang i sina liv kan man inse vad Frankl menade när han ansåg att det inte finns bara en
övergripande mening. Varje människa måste hitta sin mening individuellt, i sin livssituation
och genom att lyssna till vad som ger just honom eller henne sammanhang och mening. Både
flickan och pojken verkade genom arbetet och samtalet bli mer medvetna om vad som motiverade dem och gav dem mening i nuet och i deras framtidsdrömmar.

Flicka 3 ansåg att man bara kunde hitta mening om man kände rätt. Hon upplever känsla av
lycka när hon är i kyrkan. Det är svårt att förstå om Flicka 3 anser att hon själv påverkar om
hennes dröm uppfylls eller inte. Hon verkar inte heller ha klart för sig vad hennes dröm är
annat än på ett känslomässigt plan. Också hennes serier uttrycker först och främst känslor och
det är svårt för oss att förstå vad de egentligen handlar om. Men själv verkar hon se något
samband mellan bilderna hon ritat och hon tittar länge på dem och verkar som att hon har
tänkt väldigt mycket kring dem när hon ritat. Hon tror att människor kan få hjälp av Gud att
känna rätt. Man kan få hjälp genom att vända sig till Gud i bön. Främst verkar hon drömma
om familj och hon berättar att Gud hjälper människor mot deras drömmar till exempel genom
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att ge människor som ber om det barn. Flickan verkar ha mycket fantasi och många känslor
som hon vill uttrycka, men har svårt att formulera sig i ord för oss. Men hon tittar på sina
egna serier och verkar läsa dem som om det vore en lång saga. Hon småskrattar och mumlar
för sig själv medan hon tittar på dem. För den här flickan är det säkert viktigt att få arbeta mer
med sina egna känslor och tankar och klä dem i ord och bild. På det viset blir de mer begripliga för henne själv och andra. Hon kan då bli medveten om vad hon verkligen vill och varför
det skulle vara meningsfullt för henne. Detta att kunna göra det yttre och det inre begripligt
och få insikt om vad som är viktigt för en i livet så att man kan påverka det, är enligt KASAM-forskningen en viktig salutogen faktor.

Pojke 5 tror att alla kan hitta mening i sina liv eftersom Gud stödjer människor mot deras
drömmar. Gud gör detta för att han vill att alla ska vara den de är. Enligt honom blir alltså en
människa den hon eller han är genom att förverkliga sina individuella drömmar. Han drömmer om att bli advokat och bergsklättrare. Även om han säger att han vill bli advokat ser han
mest inspirerad ut när han pratar om att han vill bli bergsklättrare. Det är också vad han ritat i
serien. Han drömmer om att lära sig klättringstekniken i en bergsklättrarskola. Från toppen
ska han se allt det vackra och känna sig lycklig. Han har observerat att han känner sig lycklig
när han tänker lyckligt. Hans dröm är om den tolkas symboliskt en vanlig metafor för en själs
resa mot upplysning, att höja sig över sig själv, sina egna tankar och känslor och kunna se allt
klart, se helheten och sammanhangen i livet. Liksom en bergsklättrare ser världen runt sig
från toppen en klar dag. Ofta är det ju också så att det människor drömmer om i det yttre
också är en symbolisk bild för något man vill uppnå i det inre. Genom att rita och skriva om
sina drömmar, känslor och tankar kan man få större inblick i dessa sammanhang och bli
medveten om sin mening. Det är intressant att pojken observerat hur hans lycka inte alltid är
beroende av vad han gör eller vad som händer runt om honom utan av vilka tankar han tänker.
Att få ägna sig åt det man är inspirerad av är något som gör att människor känner större
mening i sina liv, något man inom KASAM-forskningen observerat. Frankl anser ju också att
inspiration är något som är andligt och som, när man tar ansvar för att den får komma till
uttryck, också ger personen mening. Enligt den här pojken stödjer Gud människor mot deras
drömmar eftersom han vill att de ska bli den de är. Att följa sina drömmar är för pojken att
följa Guds vilja.

På grund av det begränsade utrymmet övergår vi nu från att se på de individuella barnen och
tittar närmare på de frågeställningar vi hade i avsikt att besvara med uppsatsen. Vi ställde
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inledningsvis frågan om hur religion kommer till uttryck bland barn i en skola i centrala
Accra och hur de kunde förstås styrka känslan av samband och mening i barnens liv. Vi
iakttog att man varje morgon bad och att man varje fredag hade en sorts gudstjänst i klassrummen. De vuxna använde sig av religion för att skapa samband genom att säga till barnen
att Gud bryr sig om ifall de lyssnade på läraren eller var snälla mot sina kamrater. Att inte
lyssna och att inte göra sitt bästa förmedlades som att välja Djävulen och att vara ”Guds
fiende”. Livet efter detta ifrågasattes inte utan det dikterades av den religion man tillhörde.
Det var inte frågan om att inte tro på en Gud, det var bara frågan om vilken Gud man trodde
på. Läroböckerna framlade det som att allt som skapades hade skapats av meningsfulla
orsaker. I ett kapitel beskrevs till exempel hur fullmånen skapats för att människor då skulle
bli gladare och komma tillsammans och spela spel osv. Allt man gjorde och allt som hände
hade någon mening. Men barnen uppmanades inte att själva reflektera över meningen, utan
meningen besvarades av religionerna eller dogmer och regler. Att ifrågasätta det en vuxen
sade eller något en religiös text sade, kunde tolkas som att ifrågasätta Gud. Samtidigt som
religionen alltså skapade en övergripande mening så hämmade förhållningssättet till det egna
tänkandet det individuella meningsskapandet i och med att den inte uppmuntrade kreativ
tänkande. Att utveckla det egna tänkandet och förmåga till att leva sig in i andras situationer
och känna empati är något viktigt som man därför bör lägga tid på, till exempel genom öppna
samtal och kreativa projekt.
Vi skulle vilja argumentera för ett mindre auktoritärt förhållande mellan barn och lärare i
skolan. Under andra världskriget, i och med Nazismen, såg vi i väst hur farligt det var att
fostra människor till att vara styrda av auktoriteter utan att ifrågasätta. Fromm skriver i sin
bok ”flykten från friheten” 21 om hur vi i samhället fostrat den auktoritära människan. Denne
flyr från sitt individuella ansvar antingen genom att lägga sin vilja under en yttre makt eller
genom att uppleva makt genom att styra någon annan. Detta är bara två sidor av samma mynt
– den auktoritära personligheten. För att vilja göra egna val måste man ha lärt sig lita till sitt
eget inre vägledningssystem eller utvecklat sin förmåga att leva sig in i andras situation och
känslor och kunna känna medkänsla/empati. Man har senare gjort experiment där man kommit fram till att personer som i större grad utvecklat förmågan till empati och sann självkänsla(så att de har tillit till sin egen bedömningsförmåga och inte lägger sin vilja under andra för
att få tillhöra) lättare motsätter sig order i situationer där andra handlar destruktivt gentemot
andra eller sig själv utan att ifrågasätta. För att skapa ett säkert samhälle där människor inte
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lika lätt kan falla offer för en destruktiv ledare vill man nu istället uppmuntra människor att
ifrågasätta order och ”sanningar” från auktoriteter; barn uppmuntras att ifrågasätta hellre än
att lyda blint. Men samtidigt som man vill lära barnen att ifrågasätta måste man också hjälpa
till att ge dem en självkänsla som grundar sig på att de har ett värde i helheten. Ett värde som
just den individ de är och med de talanger de har och inte en självkänsla som grundar sig på
vilken makt de har över andra eller på att vara lik som alla andra. Det individuella måste
uppskattas som ett värde i sig så att man kan ifrågasätter för att utvecklas och inte för att
genom ifrågasättandet få makt över andra. Men om man tror att samvetet också är något
transcendent så förhåller man sig genom ett sant lyssnande till det individuella samvetet inte
bara till sig själv men också till helheten.

Men att stimulera eget tänkande och diskussioner förutsätter en undervisningsform där man
har tillfälle att lägga större fokus på individen och på dialog istället för envägskommunikation
från lärare till elever. Detta är dock svårt med de begränsade resurser man har, där en lärare
har en klass med 50 elever som dessutom ska undervisas på sitt andraspråk och med mycket
knappa resurser. Dock är det ju främst genom att se på de vuxnas beteende som barn lär sig.
Barn gör som man gör, inte som man säger, heter det ju. Här är de vuxna i barnens omgivning
trots allt förebilder i empatisk förmåga. När barnen kommer till skolan med malaria eller feber
till följd av någon annan sjukdom får de ha på sig en extra tröja. Lärarna och rektorn frågade
de sjuka barnen hur det stod till och tröstade dem. Det hände några gånger när vi var där att
sjuka barn fick komma in i rektorns familjs hus. Där fick de sätta sig och vila tills de visste
vad de skulle göra med det sjuka barnet, skicka hem det eller låta det vila i skolan. Rektorn
själv visade mycket medkänsla med dem som hade det svårt. Hon gav ofta pengar till fattiga
tiggare och hon lät en flicka med brännskador i ansiktet få gå i skolan även om föräldrarna
inte skulle ha haft råd till att betala avgiften.

Man pratar mer om döden än vi är vana vid hemma. Man tackade till exempel i fredagsbönen
för att man fortfarande levde, för att man fortfarande var frisk. Man frågade hur många som
ville dö i dag och man hade döden närmare inpå sig i och med att det var vanligare att spädbarn och även yngre människor dog i sjukdomar än det är hemma i Sverige. Begravningarna
var också något som varade i dagar och där massor av människor kom och satt och lyssnade
på tal och musik och fick mat för att hedra den döda. Döden fick ta större plats där än här.

21

70

Men samtidigt användes döden också som ett hot, som en tidsgräns som när som helst kunde
hinna ikapp och ta en till sig. Då gällde det att ha handlat gott så att man hamnade i himlen
och inte i helvetet. Religion och moral var också något man talade mer om här än i Sverige.
Man hade som vi beskrivit också ett ämne som hette just ”Religion och Moral”. Religionen
ingick i allt och var en del av vardagen på ett helt annat sätt än i Sverige. Kanske blev det
naturligare för barnen i Ghana att förhålla sig till döden än för barnen i Sverige, där barnen
oftast upplever döden på tv, genom filmer, video, media och tv-spel. Man verkade i Ghana ta
dagen lite mer som den kom och det var man ju också tvungen till. Man kunde till exempel
inte hålla barnen lika trygga som här utan de äldre barnen måste passa yngre syskon, gå själv
längs trafikerade vägar och generellt ta mer ansvar. Eftersom riskerna var större i vardagen
var det säkert viktigt att man hade en tro att allt har en mening. Hur uthärdar man att se alla
handikappade som måste tigga på gatorna, barn som jobbar i stenbrott eller sitter längs
vägarna och tigger om man inte tror att allt har någon mening, fastän man ännu, som människa, kanske inte kan förstå meningen?

Vår andra fråga handlade om hur den nuvarande situationen ser ut när det gäller tolerans och
förståelse mellan barn med olika religiös och etnisk bakgrund. Toleransen mellan de olika
religionerna visade sig vara stor. Kristna, muslimer och traditionalister kunde på så vis leva
tillsammans och gå i samma skolor. Man hade löst det så att religionsböckerna framställde det
som att det fanns en Gud men tre olika sätt att tro på honom, genom kristendomen, islam och
den traditionella religionen. Man framhävde likheterna och moralen och gjorde regler att följa
som på så vis kunde tillämpas på alla grupperna. Där religionen skilde sig åt uppmanade man
till att respektera den annorlunda tron. Man framhävde också landets invånares gemenskap,
nationalismen användes i positivt syfte för att skapa gemenskap och solidaritet också grupperna emellan. Vi upplevde dock att den kristna tron var mycket dominerande i landet, och att
de andra två grupperna anpassade sig mycket till de kristnas tro, åtminstone i den skola vi var.

Vår tredje fråga var huruvida serieprojektet påverkade barnens möjligheter att skapa en känsla
av sammanhang och mening i tillvaron. Vi tror att serieprojektet påverkade barnens känsla av
sammanhang och mening positivt. Bara att arbeta tillsammans i ett projekt där de blev lyssnade till, fick använda sig av fantasin och där vi skrattade tillsammans, tror vi påverkade känslan av sammanhang och mening positivt. Att skapa framtidsbilder med humor är något som
Victor Frankl använde sig av för att öka livsglädjen när han befann sig i koncentrationsläger
under andra världskriget. Humor har enligt forskningen kring vilka faktorer som påverkar
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känslan av sammanhang och mening positivt då den bland annat skapar en känsla av samhörighet. Genom serieprojektet om framtidsdrömmar fick barnen möjlighet att titta närmare på
sina olika framtidsdrömmar. De fick möjlighet att reflektera över varför de önskade sig vissa
saker, egenskaper eller yrken, vilka värderingar eller egenskaper de ville lyfta fram. De fick
också möjlighet att välja en dröm och stegvis rita hur de skulle behöva handla för att ta sig dit.
Det här tror vi gav dem en större inblick i hur man kan vara med och skapa sin framtid genom
sitt handlande. De fick också större inblick i hur tankar, känslor och drömmar påverkar dem
själva och andra genom att kunna rita allt och se det i perspektiv. De fick dessutom möjlighet
att uttrycka sig, bli lyssnade till och använda sin fantasi och humor. Vi tror att allt detta gjorde
att serieprojektet påverkade deras känsla av sammanhang och mening positivt. Vi tror att
arbetet med positiva framtidsdrömmar kan hjälpa barn att bli mer motiverade att göra arbete
som kanske inte känns så roligt för stunden för om det är viktigt för uppnåendet av drömmen,
blir mer meningsfullt. Det verkar som att man genom att låta barnen uttrycka sina drömmar
inför framtiden väcker deras motivation och entusiasm inte bara inför det som väntar i framtiden, men också inför nuet. Det kan också vara på grund av att man upptäcker att man faktiskt
kan använda sig av de egenskaper och handla i enlighet med värderingar man sätter i samband
med framtidsdrömmen redan i nuet.

Vi önskar i efterhand att vi låtit barnen varit med att subjektivt bedöma hur de upplevde sin
känsla av sammanhang och mening före och efter projektet. Vi hade kunnat ställa frågor som
”Hur meningsfullt känner du att ditt liv är?”, ”Hur lycklig är du?” och ”Hur värdefull känner
du dig?” och bett dem markera på en skala från 1-10 före och efter projektet för att se om det
blivit någon skillnad.

I vårt arbete med serieteckning om livet efter detta, ville vi att barnen skulle få tillfälle att
arbeta med sina rädslor kring döden och få fantisera fritt kring vad de drömde om kunde
hända efter döden. Vi ville skapa ett utrymme för dem att få släppa sin fantasi fri. Men det
blev svårt i och med att de här var styrda av religionen. Ett annat problem är att man inom
islam inte ska avbilda Gud eller profeten, och därför är serier om livet efter detta kanske inte
så lätt att skapa för de muslimska barnen. Vi genomförde alltså serieprojektet kring döden,
men fann att det var svårt för barnen i Ghana att kunna få uttrycka sig fritt och få tillfälle att
använda sig av sin fantasi i frågan om livet efter detta. De fick lära sig att de hade alla svaren
på detta i sin religion, något som de inte uppmuntrades eller förväntades ifrågasätta - tvärt om.
Men barnen var verkligen entusiastiska inför själva serietecknandet. Det var också överras72

kande och nytt för dem att de kunde fantisera helt fritt och att man frågade dem om vad de
tyckte – utan att de förväntades citera något på förhand dikterat svar. Vi lärde oss att barnen
gärna ville uttrycka sina tankar och funderingar men att vi skulle behöva ha haft en egen lokal
för att kunna skapa den frihet att skapa kring ämnet som vi önskat. Men kanske skulle fria
fantasier och ifrågasättande av vad som händer efter döden kunna skapa konflikter mellan
barnen och deras religion, eller mellan barnen och familjerna som kanske kunde uppfatta det
som att de tvivlade på den sanna tron. Eftersom barnen också var nya inför detta att få uttrycka sig fritt och använda fantasin, var det nog lättare och mer givande för dem att få göra
serier om något annat. Vi valde att göra ett serietecknarprojekt om framtidsdrömmar. Detta
för att försöka se hur barnen drömde om framtiden och om arbetet med att uttrycka dem
kunde stärka deras känsla av sammanhang och mening.

Både Frankl och KASAM-forskningen visar att det är viktigt att tro på en positiv framtid och
att det stärker känslan av sammanhang och mening och även hälsan. Genom att arbeta med
framtidsdrömmar i serieprojektet kunde barnen lära sig se sammanhang i tiden och lära sig
hur man delar upp mål i delmål. Det kan göra det mer hanterbart att se på situationen och
koncentrera sig på vad som behöver göras steg för steg så man kan öka känslan av att styra
sitt eget öde. De fick också möjlighet att lyfta fram vilka resurser och egenskaper de hade
eller ville utveckla och som kunde föra dem närmare sina drömmar. KASAM-forskningen har
också visat att känslan av sammanhang och mening ökar om man har tilltro till sin förmåga att
möta de utmaningar eller problem man möter. Vi försökte att alltid prata som att vi hade
tilltro till barnen och deras förmåga och deras drömmar, och vi försökte stärka det positiva så
som det också beskrivs i forskningen kring salutogen kommunikation. Vi tog också upp
frågan om hur förverkligandet av en dröm skulle påverka omgivningen och hoppades genom
detta att de skulle bli ännu mer medvetna om sitt värde i helheten. Barnen vi kom i kontakt
med i Ghana verkade uppleva sig ha stort ansvar inför familjen, mycket mer ansvar än barnen
här i Sverige har. Kanske är det också en bidragande orsak till att barnen i Ghana har en stark
känsla av sammanhang och mening (och inte bara att de har svaren givna från religion och
fasta strukturer). Något Frankl menar ger individen större mening är ju hur mycket ansvar
man tar för sig själv och andra.

Vi försökte inte utvärdera om något av barnen hade rigid KASAM (En tro på sammanhang
och mening som påverkar en person negativt). Barn lever mycket i fantasin och skapar och
provar sig fram till en vuxen verklighetsuppfattning genom sin barndom. Det kanske till och
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med sunt för barn att ibland se större samband och leva sig in i alternativa verklighetsuppfattningar i lek och kreativitet. Vi ville ge barnen tillfälle att drömma och gjorde därför inget
försök att bedöma deras drömmar som realistiska, sanna eller falska. Vi ville bara ge dem ett
tillfälle att själva arbeta med sina drömmar och sin fantasi och få ännu ett redskap att använda
i skapandet av en uppfattning av världen och sig själva. Victor Frankl tyckte att tron kunde
stärka människor psykiskt och fysiskt genom att den kunde få en människa att tro på en
mening och känna en känsla av sammanhang och mening även under obegripligt lidande –
som i koncentrationslägren. Men när en människa väljer lidande bara för lidande i sig eller för
illusoriska och destruktiva värden kan säkert de flesta hålla med om att det är rigid KASAM.
Men vem kan säga vad som är sanna och falska värden? Det som är sant för en är ofta falskt
för en annan och varierar dessutom från situation till situation. För en Jehovas kan det vara
meningsfullt att dö hellre än att ta emot blod på grund av en tro på att det är Guds vilja. För de
som inte har samma tro och tror att tro bara är en konstruktion av människor kan det se ut som
all tro är en sjuklig eller regredierande tro på sammanhang och mening.

Flicka 1 hade tillit till sin tro på att Gud belönade och tog hand om människor som lyssnade
till sitt inre och följde det och hon såg det yttre mer som en följd av det inre. För en icke
troende kan ett sådant förhållningssätt verka idealistiskt men orealistiskt och falskt eftersom
man då inte har tro på ett sådant samband. En person med så starkt fokus på det inre att de
yttre målen verkar förhållandevis oviktiga för personen kan kanske då bedömas av en icketroende som en som har rigid KASAM? Men vad man bedömer som rigid KASAM beror
kanske på med vilka ögon man ser, vilken verklighetsuppfattning man bedömer som sann?
Jesus som var beredd att lida och dö för att han trodde det var meningsfullt. Han talade för att
släppa fokus på den yttre världen och låta Gud ta hand om den och han rådde den rike att ge
bort allt han hade för att följa honom. Skulle Jesus verklighetsuppfattning få stämpeln rigid
KASAM? Carl Jung menade att man kunde uppleva synkronicitet 22 när man kom till ett visst
stadie i individuationsprocessen. Skulle ett sådant upplevande stämplas som rigid KASAM
eller ej? Det beror kanske också på hur man ser det och hur man tolkar Jung? Menade Jung att
människor då lättare såg samband för att de var mer koncentrerade eller menade han att de då
upptäckte samband som hela tiden varit där och upplevde sig att samarbeta med universum
som en del något större, med tillit till ett större sammanhang?

22

Von Franz, 1988
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Kyrkofadern Augustinus såg i sin berömda bok ”Bekännelser 23 ” (som gavs ut ca år 400)
tillbaka på hela sitt liv och menade sig se ett sammanhang och mening i allt. Vad skulle man i
dag ha sagt om hans känsla av sammanhang och mening eller om mystikernas känsla av
sammanhang och mening? Vad som anses vara sund KASAM eller inte beror kanske på
vilken tro man har?

Påverkade serieprojektet barnens möjligheter att skapa en känsla av sammanhang och mening
och öka förståelsen mellan barnen eller om det också kunde påverka vissa individer negativt?
Vi försökte förstärka många salutogena faktorer hos barnen och därigenom, förutom att ge
dem möjlighet till att skratta och arbeta självständigt och kreativt, hoppades vi påverka deras
känsla av sammanhang och mening positivt. Vi tror att det i stort sett var något positivt för
barnen och att serieprojekt skulle kunna påverka barnen positivt men självklart varierar det
från individ till individ hur den blir påverkad. För vissa kan det kanske också påverka känslan
av sammanhang negativt om de till exempel när de ser på sina drömmar i perspektiv, upplever
att de är ouppnåeliga eller helt enkelt inte vad de innerst inne vill. Då kan känslan av sammanhang kanske rubbas och bli mindre ett tag, men så fungerar det ju i livet, man förlorar en
dröm när man granskar den närmare och förlorar kanske i och med det lite av känslan av
sammanhang och mening för ett tag, men sen hittar man kanske en ny riktning och upplever
kanske en ny och sannare känsla av sammanhang och mening längre fram … livet är en
process där man ständigt måste skapa eller upptäcka nya sammanhang som kan ge mening?

Så är det kanske också för oss i väst. Vi vågade möta våra tvivel och granska vår tro och vi
förlorade vår världsbild och tron på Gud som vi tidigare uppfattat honom. Istället började vi
tro att vetenskapen skulle förklara allt och att utvecklingen endast styrs av naturen och slumpen. Många upplever i dag att de förlorat känslan av sammanhang och mening och ser på
människor som lever i tro som människor som ännu inte upptäckt ”sanningen” – att tron bara
är en illusion. Men kanske är det så att vi när vi gräver djupare kommer att åter igen få en
annan världsbild där vi igen kan uppleva att vi är en del av en större och meningsfull helhet.

Fromm menade att människan ofta vill fly från det individuella ansvaret genom att fly in i en
auktoritär relation med en partner eller med en skapad Gud, han skriver om det i sin bok
”Flykten från friheten”. 24 Men en tro som gör att man tar mer ansvar för sitt samvete och sina
23
24

Augustinus, 1954
Fromm, 1945
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val är en tro som kan göra människan starkare att välja fritt. Tro kan inte dömas som något
enhetligt eftersom tro kan vara så otroligt olika från individ till individ, för en människa är tro
flykt från friheten – för en annan är tro det som ger styrka att vara sant fri. Det är kanske inte
alls är att regrediera att ha tillit till en övergripande mening med allt. Om det är en högre
mening med allt eller inte kan ingen bevisa och ingen kan säga att den andra har rätt eller fel
verklighetsuppfattning, den som gör det ser reduktionistiskt på vad tro är. Kierkegaard 25
menade till exempel inte alls att tro var att regrediera utan menade att den religiösa människan
som vågade ta steget och tro fastän det ibland trotsade förnuftet, var den mest utvecklade
människan.

Vi tror det är viktigt att vi lägger ner energi på att möta andras tro och världsbild med respekt
och sant intresse. Det kan vi göra genom att så mycket som möjligt lägga bort vårt bedömningsfilter fast det är så svårt eftersom man oftast inte själv vet hur fångad man är i sitt eget
sätt att se. Om vi inte gör det kommer vi att gå miste om allt vi kan lära av varandra. Vi har
antagligen lika mycket att lära av att möta de andra som de har av att möta oss. När vi reser
till Afrika eller möter andra religioner tror vi att man måste våga att inte bara se på deras
värld, tro och förhållningssätt reduktionistiskt med våra förklaringar. Vi måste vara öppna för
att deras uppfattning av världen kanske är lika sann som vår uppfattning. Antagligen kommer
vi att utveckla ytterligare nya uppfattningar av världen genom hela livet och genom historien.

Slutsatser
Samarbetet mellan de olika religiösa och etiska grupperna fungerade väldigt bra när det gällde
skolarbetet i stort och med existentiella frågor. Man hade löst det genom att se det som att
man tillbad samma gud men på olika vis, och därför kunde man till och med be tillsammans
och aktivt ta del av de böner som egentligen tillhörde en annan religion. Man framhävde
också sådant som förenade – etik, moral och nationalitet. Religionen kom till uttryck varje
dag i skolan. Den kom till uttryck när man bad tillsammans varje morgon i morgonsamlingen,
när man hade lektioner i religion och moral, på vanliga lektioner och under fredagsbönen. De
religiösa uttrycken påverkade på så vis barnens känsla av sammanhang och mening positivt
och verkade förena barnen oberoende av religion eller etniskt ursprung.

25

Klaussen, 1974
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Vi bedömde att serieprojekten gav tillfälle för barnen att uttrycka sig och vara kreativa, se på
saker och ting i perspektiv och med humor. Vi fann dock vissa svårigheter kring att fantisera
om livet efter detta och gjorde därför ett serieprojekt om framtidsdrömmar och fann att det
verkade inspirerande för barnen att arbeta kreativt kring det. Vi tror att det gjorde dem mer
medvetna om hur deras tankar, känslor och handlingar påverkar andra, dem själva, framtiden
och nuet. Vi tror att vårt projekt förstärkte många salutogena faktorer, det gav tillfälle att
uttrycka sig med humor, skapa struktur och sammanhang och se positivt på framtiden. Vi
lyssnade också till barnen och försökte lyfta fram deras resurser och talanger i samtalet vi
hade med dem och som vi hoppas stärkte barnens självförtroende. Eftersom de tog del av
varandras serier och på så vis också av varandras tankar känslor och drömmar tror vi att
projektet stärkte barnens känsla av sammanhang och mening och ökade förståelsen också
barnen emellan. Vi tror att man skulle kunna utveckla kreativa serieprojekt för barn ytterligare
och att de skulle kunna vara en bra i arbetet med barn. Särskilt bra skulle liknande projekt
vara för barn som av olika orsaker behöver stärka sin tro på sig själv och framtiden och höja
känsla av sammanhang och mening livet. Att individuellt hitta mening och sammanhang i
livet är dock säkert svenska barn i minst lika stort behov av. I Ghana har man ännu tryggheten
i de starka religiösa traditionernas svar på frågorna. I Ghana presenteras och accepteras de
som sanningar för alla. De har också tryggheten i att de ännu lever i familjer där de flesta har
starka traditioner som skapar struktur för vilken roll de förväntats fylla i familjen och samhället. Situationen kan naturligtvis vara annorlunda på skolor och barnhem i Ghana, där barnen
inte är så förhållandevis privilegierade som på Grace Preparatory School. Något annat som vi
tror stärker deras känsla av mening är att de i högre grad måste ta ansvar för sig själva och sin
familj i vardagen. De verkar hjälpa till mer i hemmet jämfört med barn i Sverige. Frågan om
hur det går för barnen i skolan påverkar i högre grad familjesituationen, vilket också bidrar till
en känsla av ansvar och mening.
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Källförteckning
Intervjuer
Med respekt för de intervjuade barnens integritet har vi valt att hålla våra intervjupersoner
anonyma, skolans grundare har vi dock namngivit.
Intervjuer med barn på Grace Preparatory & Junior Secondary School:
Flicka 1, 10 år, kristen och med i Metodistkyrkan
Flicka 2, 11 år, kristen och med i Christian Faith
Flicka 3, 11 år, kristen och med i Gospel International
Flicka 4, 11 år, kristen presbyterian
Flicka 5, 11 år, kristen och med i Pentecost Church
Pojke 1, 11 år, kristen och med i Amazing Love
Pojke 2, 11 år, kristen och med i Roman Catholic Church
Pojke 3, 10 år, kristen och med i Christ Apostlic Church
Pojke 4, 11 år, kristen presbyterian
Pojke 5, 11 år, Sunni Muslim
Intervju med Carace Asamoah-Darko
Otryckt material
De 10 barnens serier om livet efter detta
De 10 barnens serier om framtidsdrömmar
De 10 barnens uppsatser om rymdvarelse
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