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Inledning 

I vår kontakt med barn i förskolan och grundskolan har vi lagt märke till att barnen tidigt börjar 

undra och fråga om Gud och existentiella frågor. Så småningom, runt skolstarten, tycker sig 

barnen finna svar på många av dessa frågor: Gud är skapare och orsak till att vi människor och 

hela universum finns. Han ser oss och vakar över oss. Detta sammanfaller med den ålder då 

barn inser att deras föräldrar har fel och brister, till skillnad mot Gud som är ofelbar. 

 

Vi tyckte oss se att barn i sjuårsåldern, även de från ickereligiösa miljöer, vill tro på ”Gud”. 

Vidare syns det som om barn i exempelvis i sjätteklass generellt inte verkar bry sig speciellt 

mycket om religion. 

 

Våra frågor i detta inledningsskede var: Vad har dessa barn för gudsbild - gudsbegrepp? Är 

lågstadiebarnen mer intresserade av Gud än sjätteklassarna? 

 

Dels ville vi undersöka barnens gudsföreställning och religionens betydelse för dem, dels ville 

vi göra en jämförande undersökning mellan åk 2 och åk 6. 

 

Religionsämnet är, för oss, ett spännande men svårt ämne att undervisa i. Vi har alla, lärare och 

elever, olika värderingar och budskapet är ofta väldigt svårt att formulera. Som lärare måste vi 

vara lyhörda för barnens tankar och funderingar. Finna vad de behöver för stimulans för sitt 

ställningstagande. Barn har svårt att förstå det religiösa symbolspråket. Skolan har en viktig 

uppgift i att hjälpa barnet att begripa de abstrakta religiösa föreställningarna. Det gäller att vara 

förberedd när barnen frågar hur Gud kan finnas i en värld som består av så mycket dödande, 

orättvisor och fattigdom. 
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Syfte 

 Undersöka religionens betydelse för barn i åk 2 respektive åk 6. 

 Undersöka dessa barns gudsbegrepp samt deras förståelse för religiösa symboler. 

 Göra en jämförelse mellan åk 2 och åk 6 angående ovan beskrivna punkter. 

 Jämföra resultatet med forskning som genomfördes inom UMRe projektet i slutet av 

60-och början av 70-talet. 
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1. Vad säger forskningen om barns gudsbegrepp och förståelse för 

religiösa symboler? 

1.1 Bakgrund 

Vårt arbete har i hög grad hämtat inspiration ur en rapport från pedagogiska institutionen i 

Stockholm, utgiven 1972. Titeln var ”Barn och religiösa symboler, en studie av åk 4 - elevers 

sätt att uppleva och uppfatta begreppet Gud”. Studien utfördes av Peter Mörck och Gordon 

Westling (Mörck och Westling, 1972). 

 

Denna studie var bara en av många undersökningar som anslöt till skolans religionsundervis-

ning, under åren 1967-73. Skolöverstyrelsen hade satsat forskningsmedel för att undersöka hur 

skolans mål om en objektiv religionsundervisning skulle ”förverkligas på ett pedagogiskt 

lämpligt sätt”. Projektet benämndes undervisningsmetodik/religionskunskap (UMRe). 

 

Flera studier i projektet ägnades åt barns intresse och attityder till religionsämnet, andra åt barns 

intellektuella mognad och förmåga att ta till sig och förstå det symbolspråk som ingår i 

religionsämnet. Till den senare gruppen hör Mörck och Westlings studier. 

 

Barns gudsbegrepp och symbolförståelse har uppmärksammats i många undersökningar. 

Förståelse för religiösa språk och symboler, ses då inte som en isolerad företeelse, utan kopplas 

till bl. a. Barns kognitiva utveckling och religiösa erfarenhet. 

 

1.2 Barns gudsrepresentation 

Ingen har sett Gud. Enligt den judisk-kristna teologin kan ingen se Guds ansikte utan att dö. 

Varifrån, och hur, får då barnen sin gudsbild? 

 

För att, i möjligaste mån, undvika missförstånd och osäkerhet använder forskarna flera olika 

begrepp och termer när de beskriver barns gudsbild. I vetenskapliga sammanhang brukas ofta 

begreppet ”gudsrepresentation”. Med gudsrepresentation menas då, ”en människas totala 

mängd av kunskaper om och erfarenheter av Gud” (Tamm, 1986, sid. 8). Dessa kunskaper och 

erfarenheter kan vara kollektiva eller fullständigt personliga. Gudsrepresentationen kan variera 

från person till person och från tillfälle till tillfälle, men även barnets ålder spelar roll. 
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Barns gudsrepresentation har intresserat många forskare. Internationellt har denna forskning 

varit intensiv medan den här i Sverige varit eftersatt, menar Tamm (1986). Två tunga skol-

bildningar kan urskiljas: den psykoanalytiska och den kognitiva skolbildningen. 

 

Den psykoanalytiska skolbildningen menar att barnet bygger upp sin gudsrepresentation utifrån 

dess känslor, önskningar och behov gentemot sin vårdare. Psykoanalysens fader, Freud, talar 

endast om sonens relation till fadern. Döttrarna intresserade inte, i detta fall, Freud som levde i 

ett starkt mansdominerat samhälle. Senare har dock andra forskare som: Erik Hombur-

ger-Eriksson och Ana-Maria Rizzuto betonat båda föräldrarnas betydelse. 

 

Barnets första tid präglas av totalt beroende och den vård då barnet får ”minns” det under hela 

livet och bygger sin gudsrepresentation på denna grund. Man menar att om barnets första 

omvårdnad varit god och kärleksfull så kommer även gudsrepresentationen att bli god och 

kärleksfull. 

 

Senare får även fadern en stor och viktig roll, enligt psykoanalytikerna, som representant för lag 

och auktoritet. Även denna roll återspeglas senare i barnets gudsrepresentation. 

 

Föräldrarnas prägling av gudsbilden hänger sedan kvar även om barnet senare påverkas både av 

miljö och sociala faktorer. 

 

Även om gudsrepresentationen omvandlas vid varje kris i livet: puberteten, äktenskap, 

barnfödsel, dödsfall osv., så finns grunden till barnets gudsrepresentation i det lilla barnets 

kontakt med sina närmaste vårdare, föräldrarna. 

 

Den kognitiva skolan koncentreras på gudsrepresentationens intellektuella och begreppsliga 

aspekter. Man undersöker hur barn frågar, tänker och föreställer sig Gud, t.ex. genom att 

undersöka hur de gestaltar Gud med en teckning. Man undersöker hur gudsrepresentationen 

byggs upp och förändras under barnets utveckling. 

 

De undersökningar som finns är tvärsnittsstudier, d.v.s. man undersöker olika åldersgrupper av 

barn vid en och samma tidpunkt. För att få korrekt vetenskapliga resultat borde det istället göras 

längdsnittsstudier, där man följer en och samma grupp från fyraårsåldern och uppåt. Under-
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sökningarna startar först vid fyraårsåldern p.g.a. att barnet tidigare inte anses ha ett adekvat 

språk att uttrycka sina tankar med. 

 

Religionspsykologen Ernst Harms var den förste forskaren som använde sig av barnteckningar 

som grund för att studera barns gudsföreställning. Bilden var enligt honom en förutsättning för 

att lära känna barnets religiösa erfarenheter. Harms delade in barnens religiösa utveckling i 

olika stadier: sagostadiet (3-6 år) då barnet är extremt egocentriskt och i nio fall av tio avbildar 

Gud i mänsklig gestalt (antropomorfism). Barn fostrade med bibliska berättelser tenderar att 

rita Gud med palestinakläder, långt skägg och sandaler medan barn med sekulär fostran kan 

likna Gud vid en tomte, kung eller gammal farbror. 

 

Dessa barns religiösa föreställningsvärld bygger på den miljö och de personer som finns i deras 

omgivning. 

 

Det realistiska stadiet (7-13 år) är det andra religiösa utvecklingsstadiet enligt Harms. Nu träder 

barnet in i en värld av realism och verklighetsorienterat tänkande. Enligt Harms lämnar då 

barnet den naiva antropomorfa gudsbilden och övergår till teckningar med religiösa symboler 

av olika slag. Barnet anpassar sig till den institutionella religionen. 

 

Man betonar starkt inom den kognitiva skolbildningen den religiösa bakgrundens betydelse. Ett 

starkt religiöst eller sekulariserat samhälle präglar barnens religiösa tänkande via föräldrar, 

kamrater, skola osv. 

 

Genom att studera teckningar av barns gudsbild ser man tydligt sambandet mellan om barnet 

vuxit upp med kyrkans barntimmar och en religiös hemmiljö eller om de kommer från sekulärt 

fostrande miljöer (Tamm, 1986). 

 

1.3 Piaget 

Det sätt, på vilket vi genomfört detta arbete, bygger på kognitiva metoder. Förgrundsfiguren 

inom detta område är Jean Piaget. Vi presenterar honom närmare samt även den kritik som 

framförts framför allt mot tolkarna av hans forskning. 

 

Jean Piaget dog 1980 vid 84 års ålder. Han betraktas som en av de stora psykologerna. Liksom 

Freud hade Piaget en biologisk inriktning och forskade i de psykiska processerna natur. Freuds 
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motiv var att behov och motiv styr vårt tänkande medan Piaget intresserade sig för hur 

tänkandet regleras av den framväxande mänskliga intelligensen. David Elkind skriver i sin bok 

”Barn och unga i Piagets psykologi” så här om Piaget: ”Det är Piagets geniala förmåga till 

empati med barn som i förening med hans intellektuella geni har gjort att han idag betraktas 

som den främste barnpsykologen i världen, värd att jämställas med Freud p.g.a. sina insatser i 

psykologin, pedagogiken och näraliggande discipliner”. (Elkind, 1980, sid. 23) 

 

I första hand är Piagets teorier kunskapsteoretiska och i andra hand utvecklingspsykologiska. 

Han menade att man inte kan skilja mellan den intellektuella och den känslomässiga utveck-

lingen. Människan är en organisk helhet. I huvudsak forskade Piaget om barnets kognitiva 

utveckling, ”begreppet ”kognition” avser kunskapslivet i stort, och detta brukar spaltas upp i 

tänkande, minne, begreppsbildning och varseblivning. Dessa ”kognitionskomponenter” utgör 

människans olika sätt eller möjligheter att skaffa sig kunskap” (Tamm, 1979, sid. 2). Piaget 

menar att tänkandet utvecklas längs ett antal kvalitativt åtskilda och hierarkiskt uppbyggda 

stadier. Dessa fyra stadier är: 

 

1. Det sensomotoriska utvecklingsstadiet (0-18 månader) 

2. Det preoperationella utvecklingsstadiet (2-7 år) 

3. De konkreta operationernas stadium (7-11 år) 

4. De formella operationernas stadium (11 år-) 

 

Övergångarna mellan dessa stadier är flytande och skiljer sig från individ till individ men teorin 

är att varje barn utvecklas i sin takt och att dessa förståelsestadier bygger på varandra. 

 

Metoden som Piaget baserade sin forskning på benämns som ”halvklinisk” och är unik så till 

vida att den försöker kartlägga orsakerna till barns föreställningar och åsikter. Metoden bygger 

på individualintervjuer, där svaret är avgörande för nästa fråga. Här igenom kan tankekvalitetet 

uppskattas vare sig svaret är ”rätt eller fel”. 

 

Förskolebarnet, enligt Piaget, accepterar ingen slumpmässighet. Allt måste ha en mening. 

Barnet är övertygat om att bakom allting finns en makt som styr. Naturen väcker barnets 

nyfikenhet och ur denna nyfikenhet väcks småningom tanken på Gud. Den religiösa utveck-

lingen går stegvis. Typiskt för denna ålder är barnets omtolkningar som utgår från dess egna 
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erfarenheter: Gud är en vithårig farbror med enorm röst (som man gjorde hela världen med!) 

och enorma öron (eftersom han hör allt!). 

 

I denna ålder förser barnen sina föräldrar med gudomliga egenskaper. Skillnaden mellan Gud 

och föräldrar är att Gud är osynlig. Maare Tamm som även hon skrivit mycket om Piaget 

uttrycker sig så här: ”Från teologisk synpunkt är förskolebarnets gudsbild bedrövligt klen. Gud 

är en gammal farbror som sitter på ett moln i himlen.” (Tamm, 1979, sid. 92) 

 

När barnet sedan börjar i skolan kan det skilja på den inre tankevärlden och den yttre verklig-

heten. Dessutom upptäcker barnet nu att föräldrarna inte är allsmäktiga och kommer in i en 

krisperiod. När barnet nu tvivlar på föräldrarna förser det endast Gud med de gudomliga 

egenskaperna. (Tamm, 1979) 

 

Vid 9-12-årsåldern lever barnet i en konflikt mellan två världar. Å ena sidan har Gud skapat 

världen medan å andra sidan barnet inser att de lever i en värld som byggs upp och styrs av 

teknik och ett vetenskapligt synsätt. En del lyckas inte lösa denna kris. De ser alla världens 

orättvisor, naturkatastrofer, svält och krig och tappar därmed sin gudstro. Andra krediterar Gud 

för det goda och djävulen för det onda och räddar därmed sin religiösa uppfattning om vår 

existens på jorden, enligt Tamm (1979). 

 

1.4 Kritik mot Piaget 

Bland en del andra forskare har Sven G Hartman i boken ”Barns tankar om livet”, kritiserat 

Piaget, eller rättare sagt, tolkarna av Piagets teorier för att bli allt för låsta av dennes syn på 

barnets utvecklingsstadier. 

 

Vi bör, enligt dessa kritiker, se tänkandet som ett utslag av barns undran inför tillvaron. Det är 

fel att binda sig vid att barn före 12-13-årsåldern skulle sakna möjlighet till ”… äkta engage-

mang och förståelse på det religiösa fältet.” (Hartman, 1986, sid. 25) 

 

Hartman menar dessutom att Piagets försökspersoners omvärld verkar vara folktom vid 

undersökningarna och består endast av föremål och fysikaliska skeenden. 
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1.5 Substitution 

Jean Piaget talar om något i den psykiska utvecklingen som han kallar för ”substitution”. Elkind 

beskriver detta i sin bok ”Barn och unga i Piagets psykologi”. Substitution är när barnet ersätter 

en omogen ide men mer mogen. Den nya iden behöver inte ha något direkt samband med den 

gamla som den slår ut. Den tidigare delen utplånas inte, enligt Piaget, utan finns kvar som en 

potentionell tankeform. Elkind ger följande exempel. ”Pappan som småler åt sin lilla dotter när 

hon pratar med sina leksaksdjur och sina dockor och ger dem mat, kanske ändå i hemlighet 

säger tack till sin bil när den startar en extra kall vintermorgon.” (Elkind, 1980, sid. 62) Den 

förkastade uppfattningen kan alltså dyka upp igen. Piaget betonar också att barnet måste vara 

psykiskt moget för den nya, socialt mer accepterade, uppfattningen för att kunna ta den till sig. 

Exempel på substitution finner man när man studerar bara på områden som: moraliskt omdöme, 

medvetande, orsakssammanhang och religiös identitet. 

 

När Piaget forskade i barns föreställningar om religiös identitet fann han tre stadier som 

någorlunda överensstämmer med åldersgrupper. 

 

I det första stadiet (4-7-årsåldern) blandar barnen ihop religiösa beteckningar med exempelvis 

beteckningar för nationalitet. De förstår exempelvis inte att man kan vara både fransman och 

katolik. Det är fusk att vara båda samtidigt! 

 

I det andra stadiet (7-9 år) är handlandet den avgörande faktorn. En katolik går i en katolsk 

kyrka och en jude går i synagogan. I princip är alltså en häst protestant bara han blir insläppt i en 

protestantisk kyrka! Nu inser dock barnet att man kan vara både katolik och fransman. 

 

På det tredje stadiet (10-12 år) tänker man på religiös anslutning som en form av tro istället för 

ytliga saker som handlingar och namn. En protestant är alltså en som tror på Kristus men inte på 

påven och en jude tror på det gamla testamentet men inte på det nya osv. 

 

Tankarna om religiös identitet har alltså gått från: religionen som en sorts namn, via religionen 

som handlande, till kunskapen om att religion är en tro. 

 

Dock konstateras att ”de tidigare föreställningarna om religiös identitet finns dock alltjämt kvar 

och är bara alltför vanliga i vuxnas sätt att tänka.” (Elkind, 1980, sid. 69) 
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Detta är delvis en förklaring till religiösa fördomar, då man blandar ihop religion med vissa 

medlemmars sätt att handla. 

 

1.6 Religiösa tankestadier 

Ronald Goldman presenterade 1964 en uppmärksammad undersökning om barn och religion. 

Goldman utgick från Piagets uppfattning om tänkandets utveckling och att religiöst tänkande 

inte skiljer sig från detta. 

 

Undersökningen omfattade 200 elever i åldern 6-15 år, barnen intervjuades med utgångspunkt 

från bilder med religiöst innehåll och bibelberättelser. 

 

Goldman skiljer ut tre religiösa tankestadier: 

 

1. Föroperationellt intuitivt religiöst tänkande, (-7/8 år) 

2. Konkret operationellt religiöst tänkande (7/8-13/14 år) 

3. Formellt (abstrakt) operationellt tänkande (13/14 år-) (Goldman, 1964) 

 

Enligt Goldman överensstämmer det religiösa tänkandet väl med Piagets angivna åldersgrän-

ser, förutom att det formella tänkandet börjar senare. Men hänvisning till sitt undersöknings-

material menar han att undervisningen i de lägre åldrarna, måste utgå från barns egna erfa-

renheter i s.k. ”life themes”. 

 

Goldman har kritiserats av bl a den svenska religionspsykologen Hjalmar Sundén som ifråga-

sätter Goldmans uppfattning att barn före 13-14-årsåldern saknar djupare förståelse för 

religiösa fenomen (Sundén, 1970, sid. 50) 

 

En svensk Piagetinsprirerad studie genomfördes inom UMRe projektet av Pettersson, 1970. 

Den syftade till att studera åk 4 elevers förmåga till abstrakt tänkande och sätt att uppfatta 

berättelser men abstrakt innehåll. Efter en lektionsserie i nio klasser valdes 40 elever slump-

mässigt ut för intervjuer. 

 

Förståelsen för innebörden i de liknelser, intervjuerna byggde på, var i de flesta fall svag. 

Pettersson fann att överensstämmelsen med Goldmans undersökning var god. Resultatet 

tolkades så att individualisering måste stå i förgrunden vid religionsundervisning med abstrakt 
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innehåll. Undervisningen måste gå från det konkreta till det abstrakta, för att inte enbart gynna 

de tankemässigt mogna eleverna. 

 

Pettersson betonar dock att det finns olika slags förståelse på de liknelser barnen tolkat. Att 

barnet inte uppnått sin ”vuxenförståelse” betyder inte att de saknar förståelse. De kan dessutom 

ha svårt att verbalisera emotionella ting, exempelvis en religiös innebörd. (Mörck och West-

ling, 1972, sid. 11-12) 

 

1.7 Begreppsbildning 

Språk och begreppsbildning är nära sammanlänkade. För Piaget var språk och tankeutveckling 

förenade, genom att tankemässiga strukturer uttrycks språkligt och är beroende av kognitiv 

mognadsnivå. 

 

Den ryske språkforskaren Vygotskij vill se barns och vuxnas begreppsutveckling på ett annat 

sätt. Vygotskij såg tanke och språkutveckling som två ömsesidigt beroende parallella processer. 

Via språket får man tillgång till de kollektiva begreppen. Vygotskij gjorde en flitigt citerad 

undersökning på en befolkning i ett ryskt samhälle i stark förändring och fann att tankeut-

veckling inte enbart var beroende av ålder och mognadsnivå, utan även av kulturella erfaren-

heter. Begreppsutveckling blir en process med två sidor, å ena sidan införlivande av be-

greppsinlärning, å andra sidan utveckling av begreppens mening. Man får språket utifrån och av 

de vuxna. Men ordens betydelse genom av att de används. Barnen utvecklar sin egen privata 

betydelse av språket. En växelverkan mellan ord och mening som enligt Vygotskij gäller all 

kunskapsutveckling. En händelse får mening genom de begrepp man förstår den med, samtidigt 

som begreppens mening utvecklas då de används. (Bildning och kunskap, Skolverket 1994) 

 

I skolan spelar barnens begreppsbildning en central roll för undervisningens genomförande. En 

speciell svårighet inom religionsundervisningen är att förmedla det speciella språk av symboler 

och religiösa begrepp som finns inom livsåskådningen. För att krångla till ”begreppsvärlden” är 

de religiösa begreppen inte samma sak som vetenskapens definition av begreppen. 

 

Religionsfilosofen Paul Tillich menar till och med att det finns ett motsatsförhållande mellan 

vetenskapens sanningar och religionens. Det religiösa språket måste vara symboliskt. Symbo-

len uttrycker enligt Tillich det absoluta, det oändliga, det som inte är ett ting bland andra ting, 

något som inte låter sig beskrivas med vetenskapliga logiska begrepp. (Wikström, 1990) 
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Tillich beskriver det som utmärker symbolen, på följande sätt: 

 

 Den har en egenskap gemenskap med ett tecken: den visar hän mot något bortom sig 

själv, något annat. 

 I motsats till tecknet är den själv delaktig i det som den hänvisar till. 

 Den visar på verklighetsplan som eljest är otillgängliga för oss. 

 Den öppnar vägen till dimensionen inom människans psyke som svarar emot dessa - för 

begreppsmässig kunskap oåtkomliga - verklighetsplan. (Wikström, 1990) 

 

1.8 Forskning om barns gudsföreställning inom UMRe 

Inom UMRe ägnades mycket uppmärksamhet på barns gudsföreställning. Två av dessa 

undersökningar har vi studerat närmare och använt som jämförelse till vår undersökning. 

 

Martinsson gjorde 1968 en undersökning ”Religionsundervisning och mognad. En jämförande 

studie av förmågan att tänka abstrakt, förstå liknelser och religiösa begrepp hos barn i åk 2, 4 

och 6”. Försökspersonerna som intervjuades bestod av 23 elever från åk 2, 26 från åk 4 och 30 

från åk 6. Barnen fick svara på frågan ”Hur tror du att Gud ser ut?”, svaren redovisades i 

följande tabell: 

                                                       åk2                åk4                  åk 6 
 n=23 % n=26 % n=30 % 
Konkreta saker som moln, 
skägg, himmel 

10 43 3 12 0 0 

Mänsklig person: gubbe, 
farbror, stor man 

4 17 10 38 2 7 

Andeväsen, makter, något 
osynligt 

0 0 2 8 5 17 

Egenskaper: kärlek, 
godhet, vishet 

0 0 0 0 0 0 

Symbol 0 0 0 0 3 10 
Inget särskilt 1 4 2 8 7 23 
Vet inte 8 34 8 31 7 23 
Tror inte på Gud 0 0 1 4 6 20 
(Martinsson, 1968) 
 

Svar som kodats till alternativen ”konkreta saker” och ”mänsklig person” klassades som 

antropomorf gudsbild. 
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Mörck och Westlings studie (1972) pekar på brister i såväl Goldmans, Holms som Martinssons 

studier. Dessa undersökningar hade baserats på antingen intervjuer eller teckningar med korta 

kommentarer. Genom att kombinera en bilduppgift om gudsföreställning med ett intervjuför-

farande trodde man kunna nyansera slutsatser beträffande barns gudsbegrepp och symbolför-

ståelse. Vidare ansåg man det som väsentligt att ett undervisningsmoment föregick undersök-

ningen. Undervisningen skulle vara noggrant planlagd och vara inriktad mot en icke antro-

pomorf gudsföreställning. 

 

Undersökningen genomfördes i sju klasser, samtliga åk 4 i Stockholmsområdet. Undersök-

ningsgruppen var totalt 185 elever. Av gruppen tog sedan ut nio elever för intervju. 

 

Av teckningarna i undersökningen bedömdes 45 % tillhöra gruppen icke-antropomorfa, 30 % 

av bilderna bedömdes som antropomorfa och resterande 25 % hade inslag av båda formerna. 

 

Från vardera av dessa tre grupper av bedömda teckningar, togs tre elever ut för intervju. På så 

vis ville man undersöka överensstämmelsen mellan det gudsuttryck som gavs i bilden, med den 

gudsföreställning som gavs vid intervjun. 

 

I intervjumomentet framgick det att 6 av de 9 eleverna hade en icke-antropomorf gudsbild, 2 en 

blandform och således bara en elev med en renodlad antropomorf gudsföreställning. 

 

Mörck och Westling tolkar detta som att ”barnets uttryck kan vara symboliskt på ett sätt som 

den vuxne inte förstår, därför att den vuxne tolkar och bedömer barnets symboler på ett ”vuxet 

sätt”. Den vuxne kan kanske alltför lätt tro att barnet ritat en verklighet, när det ritat en symbol 

för en verklighet”. (Mörck och Westling, 1972, sid. 68) 

 

I det avslutande diskussionskapitlet understryker Mörck och Westling att religionsundervis-

ningens stora problem är att det baseras på ett symbolspråk som försöker utsäga det som är 

outsägbart. ”Frågan om hur barn upplever och uppfattar begreppet gud kan vidgas till att gälla 

barns förmåga till symbolförståelse och symboluttryck över huvud taget” (sid. 99). Mörck och 

Westling menar att de läroböcker som används i religionsundervisning är realistiska på ett sätt 

som gör att barnets religiösa föreställningar hålls på ett konkret och antropomorft plan. ”Kan 

det vara så att förmågan till symbolförståelse och symboluttryck finns redan i 11-årsåldern 
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(kanske tidigare) och att den egentligen inte ökar med vara sig stigande ålder eller intellektuell 

kapacitet?” (sid. 102) 

 

Mörck och Westling menar också att den religionsundervisning som skolan generellt bedrev 

när undersökningen genomfördes, bidrog till en antropomorf föreställning. ”De barn som kan 

tänkas befinna sig mellan antropomorfism och icke-antropomorfism torde inte genom under-

visningen få det lättare att tillägna sig en icke-antropomorf gudsföreställning. De barn, 

slutligen, som har tillägnat sig en icke-antropomorf gudsföreställning, torde många gånger 

genom undervisningen försättas i konfliktsituationer, som kan tänkas vara en grogrund för 

negativa attityder till religionen och religionsundervisning. Att denna undervisningssituation 

inte är ägnad åt att underhålla och fördjupa barnens förmåga att förstå och uppleva samt att 

själva uttrycka sig i symboler får anses vara ställt utom allt tvivel.” (sid. 104) 

 

”När eleverna har nått en mognadsnivå som gör det möjligt för dem att tänka abstrakt, förkastas 

inte bara de spännande berättelser och den antropomorfa gudsföreställningen utan också den 

undervisning och det ämne, som handlar om dessa ting.” (sid. 105) 
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2. Metod 

2.1 Bakgrund 

Barns gudsföreställning följer enligt studier av Goldman, Harms m.fl. tänkandets utveckling. 

Inom UMRe projektet gjorde man flera undersökningar där man försökte utröna tankeutveck-

ling och mognad i förhållande till förståelse för symboler och religionens ”språk”. Martinssons 

undersökning från 1968 visade nästan total antropomorfism i åk 2, i åk 6 dominerade däremot 

en icke-antropomorf gudsföreställning. 

 

Mörck och Westling ville nyansera den tidigare forskningen med andra metoder och en 

inledande lektionsserie. Resultatet visade att en icke-antropomorf gudsbild övervägde i 

åldersgruppen (åk 4), d.v.s. redan innan barnen, enligt Piaget och Goldman, kunde tänka 

abstrakt. De ansåg inte att lektionsserien hade någon avgörande betydelse för detta. 

 

Hur ser barns gudsföreställning ut idag? Det tyckte vi var en intressant fråga i ett allt mer 

sekulariserat samhälle. Vi misstänkte att många bara skulle få problem att formulera sin 

gudsföreställning, eftersom de säkerligen saknar religiösa referenser och erfarenheter. Å andra 

sidan borde ju skolan ha förbättrat sin religionsundervisning, bl.a. med avseende på att 

förmedla en icke-antropomorf gudsbild. Dagens skola har dessutom en högre grad av indivi-

dualisering som då också ska motsvara barns tankeutveckling, något som efterfrågades i 

rapporterna från UMRe projektet för dryga 20 år sedan. 

 

En jämförande undersökning i åk 2 och 6 var intressant, såtillvida att vi kunde se om det 

mönster som fanns i tidigare undersökningar fortfarande gäller. I åk 2 ansåg vi det som rimligt 

att en antropomorf gudsbild skulle överväga. Däremot borde åk 6 ha övergått till en dominans 

av icke-antropomorfism. Eller är det rent av så att utan religiösa erfarenheter utanför skolan, i 

det vardagliga livet, så blir det religiösa språket än mer likgiltigt och en antropomorf gudsfö-

reställning dröjer sig kvar, kanske till och med i vuxen ålder? 

 

2.2 Metodval 

Att göra en undersökning av barns gudsföreställning är en vansklig uppgift, både vad gäller 

metodval och tolkning. Som framgår av bl a Mörck och Westlings studie har kombinationen av 

en bilduppgift och en intervju, bedömts vara en framkomlig väg. En bild av en människolik-

nande gudsgestalt kan vara uttryck för en symbol och inte klart visa en antropomorf gudsbild. 
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En teckning kan uttrycka sådant som är svårt att ge ord för. Mindre barn har speciellt svårt att 

verbalisera känslor, funderingar och religiösa erfarenheter. En bild kan tjäna som konkret 

erfarenhet och underlätta en verbalisering även bland mindre barn. I intervjun får barnet 

möjlighet att korrigera och utveckla sin gudsföreställning. 

 

2.3 Bilduppgift 

Bilduppgiften presenterades med mycket näraliggande instruktioner i både åk 2 och 6. För att 

inte styra barnen, gav vi dem så lite vägledning som möjligt. Instruktionen löd: ”När jag säger 

ordet ”Gud”, vad tänker ni på då? Åskådliggör detta i en bild.” Frågan upprepades ett par 

gånger med lite förändrad ordföljd och ordalydelse. För att inte eleverna skulle försöka ”koda 

av” vad vi ville ha för svar, så presenterade vi uppgiften som ett uppdrag vi fått genom vår 

skola. (Högskolan) Vi bedömde det annars som en risk, att barnen skulle försöka åstadkomma 

något som de hoppades, skulle tillfredsställa våra förväntningar. Det fanns ingen tidsbegräns-

ning och vi uppmanade dem att ta gott om tid att fundera på utförandet av bilden. 

 

Vi observerade barnen under momentet, både gällande hur uppgiften emottogs och genom-

fördes. 

 

Åk 2-undersökningen genomfördes av Torbjörn Alsing, åk 6 av Mats Hedberg. 

 

2.4 Intervju 

Vi intervjuade barnen en och en, med utgångspunkt från barnets teckning. Grundfrågeställ-

ningarna var gemensamma, men ordningsföljd och formulering bestämdes av samtalets 

utveckling. Fick vi inte svar på frågorna vid första frågeställningen, upprepade vi dem något 

omformulerade. Svaren noterades med stödord. Omedelbart efter intervjun renskrevs anteck-

ningarna. Vi ansåg oss kunna föra en mer otvungen intervju på så sätt. En bandspelare kunde ha 

stört eleven på ett sådant sätt att vi inte fått ut informationer vi var intresserade av, eftersom 

ämnesområdet kan vara känsligt. (Bilaga intervjufrågor) 

 

2.5 Lektion 

I Mörck och Westlings studie föregicks undersökningen av en lektionsserie om underverk i 

naturen, universum, skapelseberättelser i olika kulturer etc. Utgångspunkten var att förmedla 

religiösa motiv med så få inslag av antropomorfism som möjligt. 
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Vår undersökning föregicks inte av några speciellt planerade lektioner. Det skulle vara svårt att 

åstadkomma någorlunda jämförbara lektioner i åk 2 respektive 6. Som framgår av diskus-

sionskapitlet var vi också tveksamma till den påverkan som skulle åstadkommas av en lek-

tionsserie. 

 

I åk 2 arbetades intensivt med ett rymdtema när undersökningen genomfördes, som naturligt 

innehöll många existentiella frågor. 

 

I åk 6 fanns enligt läraren en medveten religionsundervisning för att förmedla en 

icke-antropomorf gudsbild. 

 

2.6 Undersökningsgrupp 

Undersökningen genomfördes i våra respektive praktikskolor. Torbjörn Alsing genomförde sin 

praktik i en årskursblandad 1-3:a på Sörängs skola i Bollnäs kommun. Det fanns bara fem 

elever i praktikklassen, varför även parallellklassens tvåor fick delta i undersökningen. 

Gruppen bestod av åtta pojkar och två flickor. Jämn fördelning av pojkar och flickor hade 

kanske varit önskvärd. Urvalet bestämdes helt enkelt av att det bara fanns tio elever i åk 2 på 

skolan. 

 

Undersökningen i åk 6 genomfördes av Mats Hedberg, i praktikklassen på Kilafors skola i 

Bollnäs kommun. Tio elever lottades fram i klassen och fick delta i undersökningen. 

 

2.7 Analys 

Teckningarna och intervjuerna bedömdes först enskilt av vardera försöksledare. Därefter 

gjordes en gemensam analys av materialet, där vi också kontrollerade om våra respektive 

tolkningar överensstämde. Resultatet från intervjun och teckningen sammanvägdes och vi 

gjorde en slutlig klassning. 

 

Kriterierna vi hade ställt upp för gudsföreställningsmomentet framgår under rubriken ”Sam-

manställning resultat”. 

 
Vi är medvetna om att bedömningarna innehåller ett mått av subjektivitet. Något som vi anser 

är ofrånkomligt vid en undersökning av denna art. Våra enskilda bedömningar överensstämde 

emellertid i påfallande hög grad. 
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3. Resultat 

3.1 Observation i åk 2 

Teckningsuppgiften i åk 2 genomfördes i en mindre samlingslokal. Barnen placerades så att de 

satt två och två vid varje bord. Gruppen bestod av åtta pojkar och två flickor. 

 

Uppgiften togs emot med undrande miner. Två pojkar skrattar besvärat. De två flickorna börjar 

genast måla. Pojke A skrattar och säger att han ska måla djävulen. Pojke B säger att det inte 

finns någon Gud och att det därför inte går att måla något. Så småningom målar han en grav, 

eftersom ”Gud är död”. Två pojkar (C och D) målar flera bilder som de sedan förkastar. Jag tar 

hand om de halvfärdiga bilderna och ger dem nytt papper. Pojke C har exempelvis målat en 

svart figur som går på vatten, nästa försök blir en grav med uppstigande ZZZZ-tecken ifrån (se 

bild PC). Pojke E har väldigt svårt att komma på vad han ska måla och sneglar på vad bords-

grannarna åstadkommer. Det blir slutligen en bild av en grav för honom också. Flickorna målar 

koncentrerat. Flicka A målar en Gud med vingar, som står på en soluppgång (se bild FA). 

Flicka B målar en skäggig Gud på ett moln. Hon vill gärna ha bekräftat av mig om hon målat 

”rätt”. 

 

Även pojke D har först målat en mänsklig gestalt på ett moln. Nästa försök blir en människo-

liknande figur utan moln. Han vill ge upp och säger att han inte kan. Slutligen fullföljer han 

dock och målar en klassisk ”molngubbe” som här svävar ovanför en grav (se bild PD). 

 

Pojke F tycker att uppgiften är svår, pratar medan han målar och säger bl a att ”Det finns många 

gudar, alla människor blir gudar när dom dör”. Bordsgrannen, pojke G, utbrister ”Vad coolt, då 

är min pappa en gud, för han är död!”. Båda målar ett mansansikte med skägg. Pojke G har tittat 

hur F utfört sin teckning och gjort en liknande. Pojke H har hela tiden suttit tyst och målat en 

skäggig man på ett moln. A som sagt att han skulle måla djävulen blir sist färdig med uppgiften. 

Han har gjort en grön, glad Gud på ett moln. Under molnet är en annan mänsklig gestalt. Jag 

frågar om det är djävulen, men får till svar att det är en bedjande människa. 

 

3.2 Observation åk 6 

Åk 6 vid Kilafors skola består av 19 elever. 7 flickor och 12 pojkar. 5 personer ur vardera flick- 

respektive pojkgruppen valdes slumpmässigt ut till uppgiften. 
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Vi satt i ett klassrum där barnen fick placera sig valfritt. Några valde att sitta ensamma, andra 

satt två och två. 

 

Det enda barnen visste innan lektionen var att jag skulle ge en speciell bilduppgift. När jag gav 

de beskrivna instruktionerna blev reaktionerna skiftande: flicka 1, pojke 1 och pojke 2 sätter 

genast igång med att måla, koncentrerat och utan frågor. De övriga frågar hur jag menar och vill 

ha hjälp. Jag upprepar instruktionen och ber dem sätta igång. Pojke 3 och pojke 4 som sitter 

tillsammans börjar nu måla utan vidare frågor. 

 

Flicka 2 som suttit tyst men sett väldigt undrande ut, som om hon försökt koda vad jag 

egentligen vill, ser något resignerad ut när hon påbörjar sin teckning. 

 

Flicka 3 och flicka 4 som sitter tillsammans frågar envist om och om: ”Vad menar du? Ska vi 

rita Gud?” De försöker börja men avbryter och börjar om igen. Flicka 5 ser nästan förtvivlad ut, 

frågar och funderar, suckar uppgivet men kommer så småningom igång med teckningen. 

 

Pojke 5 sitter mest och flabbar. Han frågar inte något utan ser väldigt road ut när han lyssnar på 

de övrigas frågor och kommentarer. Killen visar tydligt att det hela för honom är ett stort skämt 

och utropar: ”Nu vet jag!”, innan han börjar arbeta. 

 

Flicka 3 som arbetat intensivt en stund utbrister plötsligt: ”Nej fy vad knäppt!” och är på väg att 

kasta sin målning. Jag ber att få den vilket hon motvilligt går med på (se bild F3). Hon sätter 

igång med en ny utan vidare kommentarer. 

 

Pojke 1 samt flicka 1 är redan färdiga och lämnar in sina alster. Pojkarna 3 och 4 är också de 

klara snabbt men verkar något tveksamma om huruvida deras bilder duger. Deras teckningar är 

väldigt lika varandra. Pojke 2 vill visa sin teckning som han uppenbarligen är väldigt nöjd med 

och samtidigt kommer pojke 5, nu betydligt mer seriös än innan, med sin bild som han med 

stolthet visar med kommentaren: ”Här har du Gud, Mats!” (se bild P5). De övriga flickorna 

sitter hela lektionen och lämnar nästan motvilligt fram sina teckningar med kommentarer som 

visar att de tyckte uppgiften var svår. I synnerhet flicka 5 låter tydligt höra att hon inte är säker 

på att hon gjort rätt. 
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Samtliga genomförde uppgiften utan större protester och tiden (60 minuter) räckte trots att jag 

erbjöd dem att hålla på längre. 

 

3.3 Gudsföreställning åk 2 

Vid en första analys av bilderna från åk 2, fann vi sju bilder med klara uttryck av antropomor-

fism. Tre var svårbedömda eftersom de föreställde gravar. Det visade sig vid intervjun att 

orsakerna till gravbilderna varierade. 

 

3.3.1 Ingen gudsföreställning 

Två av ”gravbilderna” bedömde vi som uttryck för ”ingen gudsföreställning”. Pojke E hade 

åstadkommit sin bild genom att se på bordsgrannens teckning. Han förklarade sin bild med ”Jag 

kunde inte komma på något”. Under intervjun framkommer det att Gud inte har någon plats i 

hans föreställningsvärld. Han känner inte heller till hur de som tror på Gud, kan tänkas se på 

Gud. 

 

Pojke B säger att han målat Jesus grav. Under målningsuppgiften hade han väldigt svårt att 

komma igång och ansåg att det inte gick att måla något som inte fanns. Uppenbarligen har 

pojken kommit ur dilemmat genom att måla ”Jesus grav”. Vid intervjun tycker han att det var 

en ”konstig uppgift”, ”ingen vet om Gud finns”. 

 

3.3.2 Religiöst antropomorf gudsföreställning 

Den tredje som målat en grav, pojke C, visade sig ha en religiöst antropomorf gudsföreställ-

ning. Han förklarar snarkningsmarkeringarna på sin bild: ”Gud har tagit en tupplur, annars 

sitter han på molnet”, ”han ser ut som en människa och har skägg”. Bilden kunde tolkas som 

fylld av symbolik. 

 

De religiöst antropomorfa bilderna dominerade. Samtliga varianter av ”molngubbemotivet”. 

Gudsföreställningen i bilderna bekräftas i intervjuerna. 

 

Pojke A har målat en grön Gud på ett moln och en bedjande människa på en matta. Han ångrar 

att han målade guden grön: ”Människor är ju inte gröna”. 

 

Flicka A: ”Gud står på soluppgången. Han har väl vingar?” 
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Det fanns ytterligare en bild med en grav gjord av pojke D. Graven var en del av målningen. 

Ovanför sitter Gud på ett moln. ”Det är en människa i graven, människor kan komma till Gud 

när de är döda”. Pojke H: ”Jag vet inte hur Gud ser ut, han kanske rider på en åsna. I kyrkan 

finns det bilder på Gud, en farbror med skägg, tror jag.” 

 

Pojke G som under teckningsuppgiften sagt att det fanns många gudar säger under intervjun: 

”Gud är en gubbe bland molnen, han har skägg och ringar i öronen.” 

 

3.3.3. Icke religiöst antropomorf gudsföreställning 

Att det kan vara lätt att misstolka bilder med ett ”vuxet betraktelsesätt” fick vi också erfara. Vi 

klassade bilden av pojke F som religiöst antropomorf, p.g.a. ett kors som fanns på näsan på 

pojkens ”gubbe”. Under intervjun framkommer det att korset är ett plåster. ”Gud har slagits 

med djävulen, visst gjorde jag en häftig teckning”. 

 

3.4. Gudsföreställning åk 6 

3.4.1 Ingen gudsföreställning 

Vid analys av intervjuerna med barnen, fann jag att pojke 1 och flicka 2 ej säger sig ha någon 

föreställning om Gud. De målade, enligt dem själva, och som vi uppfattade, en sagobild. Flicka 

2 menar att hon inte vet varför hon ritade som hon gjorde. ”Jag bara målade. Ritade en gubbe 

men vet inte varför.” Om hon hade fått ändra på något skulle hon möjligen ”försökt rita gubben 

bättre”. 

 

Pojke 1 var fullständigt säker på hur han skulle måla sin bild och gjorde den också snabbt och 

lätt. Han säger sig ”aldrig ha trott på Gud. Jag menar ingenting med ordet Gud och använder 

inte heller ordet.” Även han säger sig bara ha ”ritat en gubbe som möjligtvis kunde ha fått lite 

längre skägg.” Båda dessa elever är mycket duktiga, högpresterande elever. 

 

3.4.2 Icke antropomorf gudsföreställning 

En icke antropomorf gudsföreställning sade sig endast två elever ha: flicka 3 samt flicka 5. 

 

Flicka 3 som jobbade hårt med en bild som hon sedan kasserade (bild F3) ville först vid 

intervjun endast tala om sin andra bild (en ”molngubbebild”). När försöksledaren övergick till 

att tala om den kasserade bilden, erkände dock flickan att det var den bilden hon verkligen 
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trodde på. Den visar, enligt flickan, en svart kraft som sprider sig. ”Jag såg det så. Ingen 

människa utan en kraft utan stopp som sprider sig. Man kan gå in i det svarta”. Det här 

”spridandet” blev dock så svårt att rita (plus att hon antagligen såg hur de andra ritade /förf. 

anm.) Att hon bestämde sig för att rita ”en gubbe istället”. Flickan säger sig fundera ganska ofta 

på Gud. Hon går inte i kyrkan. 

 

Flicka 5 målade en naturbild med träd, sol, moln, gräs och blommor. Hon tyckte det var svårt att 

komma igång med bilden ”men sedan gick det lätt när jag kom på att molnen skulle vara med”. 

Hon verkar känna att molnen symboliserar Gud mer än naturen och menar: ”Gud finns, men det 

är ingen gubbe. Ingen tant heller och ”han” finns i himlen. Det känns bra med Gud”. 

 

3.4.3 Religiöst antropomorf gudsföreställning 

Den största gruppen var de som målade en religiöst antropomorf bild. Några av dessa tittade på 

varandras bilder och någon sade sig ha ”kunnat rita vad som helst” men exempelvis flicka 1 

(bild Fl) hade verkligen en genuin tro på denna antropomorfa gudsbild. Enligt flickan, som 

även hon är högpresterande och mogen, är Gud en ”snäll gubbe som finns i himlen”. Flickan, 

som vid intervjun berättade att hon ber ibland, tyckte inte att det var en svår uppgift. Hon trivs 

med denna bild och vill att det ska vara så här: ”Gud sitter och tänker och hör vilka som ber”. 

 

3.4.4 Icke religiöst antropomorf gudsbild 

Pojke 5 menade att Gud var en vanlig gubbe med makt som ”har bara tre tänder kvar eftersom 

han har fightats en hel del …” På frågan om han skulle vilja ändra något på bilden svarade han 

visserligen att han eventuellt skulle ha gjort en gloria men sade samtidigt att de inte alls 

behövdes. På frågan om vad han menar när han använder ordet Gud svarade han: ”Som bilden 

fast med munnen stängd! Jag vet inte om han finns. Människan har fått Gud till att tro på, ett 

behov.” 

 

3.5 Guds betydelse 

3.5.1 Guds betydelse åk 2 

Av de tio elever i åk 2 är det två som tänker ofta på Gud. 

 

Pojke D: ”Jag tror på Gud, han är snäll. Jag ber till Gud att mamma ska bli frisk.” 
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Pojke F: ”Jag tänker ofta på Gud, ibland ber jag och önskar mig saker av Gud.” 

 

Av de övriga tillmätte ingen Gud någon större betydelse. Flera av dem säger sig tvivla eller inte 

alls tro att det finns någon Gud. Fyra av dem bedömer vi som att de tänker sällan på Gud. 

 

Flicka A: ”Jag tänker inte så mycket på Gud. Jag ber aldrig till Gud. Jag skulle vilja att det fanns 

en Gud, men vet inte om det finns någon. Förr i tiden trodde man på Gud.” 

 

Pojke A: ”Jag tänker inte så ofta på Gud. Jag tror inte på Gud. Ibland blir jag arg på Gud när det 

inte blir som jag vill. När mamma blir arg på mig och inte på min storebror när han har retats.” 

 

Flicka B: ”Jag tänker aldrig på Gud, förut funderade jag på om Gud fanns”. På frågan om hon 

tänker på Gud nu också så ändrar hon sig: ”Jag tänker ibland på om Gud finns men jag tror nog 

inte det.” 

 

Pojke C: ”Jag tänker inte så mycket på Gud, jag tror egentligen inte att Gud finns.” 

 

Fyra av eleverna säger sig aldrig tänka på Gud. Pojke B: ”Jag tänker inte på Gud, jag har aldrig 

bett till Gud. Människan kom från aporna, jorden blev till i en stor explosion. Det som står i 

bibeln är nog inte sant. Fröken har läst ur bibeln, det var tråkigt.” 

 

Pojke E: ”Jag tänker aldrig på Gud.” 

 

Pojke G: ”Jag tänker aldrig på Gud.” 

 

Pojke H: ”Nej, jag tänker aldrig på Gud. Det spelar inte så stor roll om det finns någon Gud eller 

inte.” 

 

3.6 Guds betydelse åk 6 

Två flickor var de enda som sade sig tänka mycket på Gud. 

 

Flicka 1: ”Jag tänker på Gud då och då, eller ber.” 

 

Flicka 3: ”Jag undrar ganska ofta hemma men går inte i kyrkan.” 
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Fyra elever menade sig inte tänka speciellt mycket på Gud. 

 

Pojke 2: ”Jag tänker på honom i kyrkan eller när det har hänt något allvarligt. Inte annars.” 

 

Flicka 5: ”Jag råkar tänka på Gud ibland, inte ofta.” 

 

Flicka 4: ”Sällan, men jag sitter inte och funderar.” 

 

Pojke 3: ”Ibland tänker jag på Gud. Hur han ser ut och så där. När man dör finns nog en Gud.” 

 

Fyra elever sade sig inte tänka alls på Gud. 

 

Pojke 4: ”Gud? Nä, honom tänker jag aldrig på.” 

 

Flicka 2: ”Nej, jag funderar inte på Gud.” 

 

Pojke 1: ”Aldrig. Inte förut heller, när jag var mindre” 

 

Pojke 5: ”Jag tänkte nog på Gud när jag åkte dit för pallning. Jag bad en gång.” 

 

Huruvida pojke 5 bad just den gången han åkte dit för pallning fick jag aldrig något svar på men 

jag fick känslan av att pallningshistorien var mest på skämt i vilket fall som helst. 

 

3.7 Sammanfattning resultat 

När vi analyserade testresultaten var vi intresserade av huruvida barnen hade en gudsföre-

ställning eller inte. Kriteriet ”ingen gudsföreställning” använde vi när vi ansåg att begreppet 

”Gud” var obefintligt i barnets föreställningsvärld. De som föreföll ha en gudsföreställning 

delades upp i en icke-antropomorf (när Gud inte har en mänsklig gestalt och uttrycks på ett 

annat sätt) respektive antropomorf gudsbild. Vidare kan den antropomorfa gudsbilden delas 

upp i en religiöst antropomorf gudsbild (en gud med långt skägg, palestinakläder, gloria 

och/eller andra religiösa symboler) eller en icke-religiös antropomorf gudsbild (vanlig gubbe, 

tomte eller annan ”icke religiös” figur). 
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Analysen gav följande tabell: 

 

Gudsbild åk 2 åk 6 

Ingen gudsföreställning 2 2 

Icke antropomorf  2 

Religöst antropomorf 7 5 

Icke religöst antropomorf 1 1 

 

Vi försökte även bedöma Guds betydelse för barnen i vår försöksgrupp. Vid intervjun frågade 

vi barnen hur ofta de tänkte på Gud, om de bad osv. Vid tolkningen av deras svar bedömde vi 

om de tänkte på Gud ofta, sällan eller aldrig. 

 

Tänker du på Gud åk 2 åk 6 

Ofta 2 2 

Sällan 4 4 

Aldrig 4 4 
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4. Diskussion 

Barns gudsbegrepp och symbolförståelse har ägnats uppmärksamhet i många undersökningar. 

Flera av dem genomfördes för flera decennier sedan. Samhället har under tiden snabbt ge-

nomgått en sekularisering. 

 

Vår undersökning har som tidigare framgått inspirerats av studier inom UMRe projektet. Ett 

väsentligt skäl för detta var att vi ville se om det fanns några påtagliga förändringar i barns 

gudsföreställning, sedan dessa undersökningar genomfördes. Vi gör dock inga anspråk på att 

vår undersökning skall vara direkt jämförbar, däremot tycker vi oss skönja en tendens i vårt 

resultat. 

 

Att barnen i åk 2 skulle ha en antropomorf gudsföreställning hade vi väntat oss. Tidigare 

undersökningar har gett entydiga resultat och kopplat antropomorfismen till ett tankemässigt 

utvecklingsstadium. Mer överraskande var resultatet i åk 6 där det antropomorfa tänkandet 

dröjde sig kvar i påfallande hög grad. I Martinssons undersökning från 1968 hade endast 7 % av 

åk 6 eleverna en antropomorf gudsföreställning. I vår undersökning hade 6 elever av 10 en 

antropomorf gudsbild. Dessutom bedömde vi att två av de tio saknade gudsföreställning. Det 

kan också jämföras med Mörck och Westlings studie i åk 4 där 30 % av teckningarna bedömdes 

som antropomorfa. Intervjumomentet visade dessutom att den faktiska graden av antropomor-

fism var ännu lägre. 

 

I Mörck och Westlings undersökning gavs barnen en undervisningsperiod av klassläraren, 

riktad mot en icke-antropomorf gudsföreställning. Denna lektionsserie hade inte, enligt Mörck 

och Westling, någon större betydelse för resultatet av undersökningen. 

 

Mörck och Westlings rapport är ett gediget och intressant arbete. Deras synpunkter och 

riktlinjer för hur skolundervisningen, inom detta område, bör bedrivas är bra men man bör 

notera att deras undersökning visar vad barnen hade för gudsföreställning efter en lektionsserie 

inriktad mot en icke-antropomorf gudsföreställning, inte vilken gudsföreställning de hade ”till 

vardags”. 
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Vi valde att inte lägga någon religionsundervisning före vår undersökning med motivet med att 

vi inte ville påverka barnen. Vi valde istället att se på deras teckningar och förklaringar som ett 

resultat på vad de har för gudsföreställning nu. 

 

En inledande fundering var om gamla forskningsresultat fått genomslag i undervisningen. 

Klassläraren i åk 6 menade att en sådan undervisning i religion som Mörck och Westling 

efterfrågade, med inriktning mot en icke-antropomorf gudsföreställning, bedrevs. Eller är det så 

att samhällets sekularisering påverkat barns gudsföreställning mot en ökad antropomorfism? 

 

Vårt undersökningsresultat tyder närmast på det senare. Kan det vara så att barn idag, generellt 

sett, är sämre förberedda för religiös symbolförståelse? Många har vaga eller obefintliga 

religiösa erfarenheter. 

 

I ”Barns tankar om livet” av Sven G Hartman står bl a följande påstående som belägg för denna 

teori: ”Religiös begreppsbildning förutsätter någon slags religiöst färgad erfarenhet. I en 

sekulariserad miljö saknas ofta förutsättningar för en sådan erfarenhet.” (Hartman, 1986, sid. 

209) 

 

När det gäller barnens teckningar i vår undersökning, så finns det en risk att några av barnen 

påverkades av bänkgrannens bild (t ex flicka 3). Alternativet hade varit att varje barn skulle ha 

suttit enskilt och målat, vilket skulle ha varit omständligt och tidskrävande. Intervjun, som 

gjordes enskilt med varje elev, kompenserar till stor del detta problem eftersom barnen då 

kunde motivera och förklara sina målningar. Det faktum att några elever behövde se sina 

kamraters bilder för att komma igång, är också ett resultat som säger något om hur besvärlig 

uppgiften upplevdes för dem. 

 

Ett annat resultat av vår undersökning var ointresset barnen visade för Gud. Redan i inled-

ningsstadiet misstänkte vi att så var fallet med åk 6 medan vi blev mer överraskade av att finna 

i stort sett samma brist på intresse i åk 2. Även i åk 6 var ointresset mer tydligt än vi förväntat 

oss. 

 

Barnen var inte ointresserade av att utföra den uppgift vi gav dem utan det var ämnet, Gud, som 

inte väckte märkbart intresse. Vad kommer sig då detta ointresse av? 
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Vi tror att den religiösa miljön, eller rättare sagt brist på religiös miljö, barnen i dessa två 

klasser lever i är den största orsaken. De lever i samhällen där religion inte ingår i det vardag-

liga livet. De flesta av dessa barn kommer från familjer där man knappt talar om Gud. Både den 

psykoanalytiska och den kognitiva forskningen beskriver hur betydelsefull den religiösa miljön 

är för barnets gudsbild. Detta, tror vi, är orsaken till att 4 barn av 20 inte verkar ha någon 

gudsföreställning alls och att 16 av 20 sade sig tänka sällan eller aldrig på Gud. I åk 6 spelar 

säkerligen även den ”religiösa kris” barnet hamnar i, mellan 9 till 12 år, roll. 

 

I det samhälle våra barn lever i, släpper många sin eventuella gudstro vid denna ålder och 

förklarar sina existentiella frågor på ”vetenskaplig” basis. Dessutom märktes att eftersom 

majoriteten av klassens elever inte fäste stor vikt vid Gud, så vill inte gärna de som har en 

gudstro visa detta inför kompisarna. 

 

Ointresset i åk 2 var, som sagt, oväntat. Vi hade trott att dessa barn skulle vara mer nyfikna på 

Gud och villiga att diskutera och fråga. Istället verkade även dessa mindre barn tycka att ämnet 

var konstigt. 

 

Vad är skolans roll och vad kan vi som lärare göra för att få barnen mer intresserade? 

 

Med kunskaper om en antropomorf respektive icke-antropomorf gudsföreställning, kan läraren 

anpassa undervisningen efter elevernas mognadsnivå. I de lägre årskurserna får läraren vara 

försiktig med symboler och liknelser. Barn har svårt att förstå symboler. Det religiösa språket 

bör synliggöras av en vuxen. Det kan vara nog så svårt att förstå att religionen har en be-

greppsvärld och vetenskapen en annan. En ”molngubbe” tar uppenbarligen lätt plats i barnens 

konkreta tankevärld, för att sedan förkastas, då med hela den föreställningsvärld som hörde till, 

när barnen går in i ett abstrakt tänkande. 

 

Mörck och Westling menade också att barnens intellektuella kapacitet inte är avgörande för om 

de har en antropomorf gudsföreställning eller inte. Detta påstående stämmer väl med våra 

iakttagelser. 

 

Kanske har vi alltför svårt att bemästra ett symbolspråk idag, när vi lever i en vetenskapskultur 

som baseras på saklighet och exakthet. Religionens mer vaga begrepp upplevs som svårtill-

gängliga och skapar osäkerhet hos såväl lärare som elever. 
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Skolan måste stimulera barnens intresse. Genom att lägga undervisningen på rätt nivå bör vi 

kunna hålla nyfikenheten vid liv och undvika att barnen tappar allt engagemang när/om de inte 

längre tror på bilden av ”en vitskäggig man som sitter på ett moln”. Denna anpassning är dock 

viktig i båda riktningarna. Lika förödande som det är för barnens intresse med understimule-

ring, är det att överskatta barnens förmåga till abstrakt tänkande. 

 

Det är ett mänskligt behov att reflektera kring existentiella frågor. Hur sekulariserat vårt 

samhälle än blir, kvarstår säkerligen frågor kring livets mening, jordens uppkomst osv. Detta är 

frågor som skolan måste understödja och ge utrymme. Inte rygga för dem, vilket kanske är den 

enkla vägen. 
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Sammanfattning 

Religionens språk kan sägas behandla en verklighet som inte låter sig beskrivas i exakta termer. 

Detta innebär också svårigheter att förmedla denna begreppsvärld i skolans undervisning. 

 

Vårt arbete syftade till att göra en jämförande undersökning mellan åk 2 och åk 6, gällande 

barns gudsföreställning och symbolförståelse, i ett allt mer sekulariserat samhälle. I vår 

undersökning görs en jämförelse mellan våra resultat och forskning med en likartad inriktning, 

från slutet av 60-talet och början av 70-talet, inom det så kallade UMRe projektet. 

 

I den första delen av vårt arbete presenteras relevant forskning, företrädesvis inom den 

kognitiva skolbildningen, med Piaget som förgrundsfigur. 

 

Undersökningsgruppen bestod av tio elever i våra respektive praktikklasser. För att få en 

uppfattning om barnens gudsföreställning lät vi dem göra en teckning av ”Gud”, därefter 

intervjuade vi dem med utgångspunkt från teckningen. Under intervjun tillfrågades även barnen 

om hur ofta de tänker på ”Gud”. Resultaten tolkades och sammanfattades i tabeller. 

 

Barnen i åk 2 hade i huvudsak en antropomorf gudsföreställning, vilket väl överensstämde med 

resultat från tidigare undersökningar. Resultatet i åk 6 visade även där på en påfallande hög 

grad av antropomorfism, något som var mer anmärkningsvärt. Forskningsresultat från UMRe 

projektet visar på en dominans av icke-antropomorfism i åldersgruppen. Elever i åk 6 befinner 

sig i ett skede där de övergår i ett abstrakt tänkande och detta förutsätts inverka på den religiösa 

symbolförståelsen. Intresset för ”Gud” var lågt i båda våra undersökningsgrupper. Åtta av tio 

elever i båda grupperna tänker sällan eller aldrig på ”Gud”. 

 

Även om vår undersökning inte gör anspråk på att vara direkt jämförbar med resultaten från 

UMRe projektet, tycker vi oss se en tendens i vårt resultat. Barn i vår undersökning förefaller 

vara sämre förberedda för religiös symbolförståelse än vad barnen var för drygt 20 år sedan. 

Med minimal religiös erfarenhet dröjer sig lätt det antropomorfa tänkandet kvar, vilket också 

inverkar på den religiösa symbolförståelsen. När ”molngubben” så småningom förkastas som 

en sagofigur, avfärdas lätt också den föreställningsvärld som hör till. Detta resultat antyder att 

religionsundervisning med ambition att förmedla religiöst symbolspråk, ställs inför nya 

svårigheter i takt med samhällets sekularisering. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

1. Berätta vad du målat? 

2. Varför målade du så? 

3. Var det svårt? Varför var det svårt? Varför var det inte svårt? 

4. Skulle du vilja ändra något? 

5. Stämmer bilden med hur du ser på Gud? 

6. Hur ofta tänker du på Gud? 

7. Vad menar du med ”Gud”? 
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Bilaga 2. Teckningar 

 

 

 

Bild PD 
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Bild FA 

 

 

 

Bild PC 
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Bild F1 

 

 

 

Bild F3 
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Bild P5 
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Inledning


I vår kontakt med barn i förskolan och grundskolan har vi lagt märke till att barnen tidigt börjar undra och fråga om Gud och existentiella frågor. Så småningom, runt skolstarten, tycker sig barnen finna svar på många av dessa frågor: Gud är skapare och orsak till att vi människor och hela universum finns. Han ser oss och vakar över oss. Detta sammanfaller med den ålder då barn inser att deras föräldrar har fel och brister, till skillnad mot Gud som är ofelbar.


Vi tyckte oss se att barn i sjuårsåldern, även de från ickereligiösa miljöer, vill tro på ”Gud”. Vidare syns det som om barn i exempelvis i sjätteklass generellt inte verkar bry sig speciellt mycket om religion.


Våra frågor i detta inledningsskede var: Vad har dessa barn för gudsbild - gudsbegrepp? Är lågstadiebarnen mer intresserade av Gud än sjätteklassarna?


Dels ville vi undersöka barnens gudsföreställning och religionens betydelse för dem, dels ville vi göra en jämförande undersökning mellan åk 2 och åk 6.


Religionsämnet är, för oss, ett spännande men svårt ämne att undervisa i. Vi har alla, lärare och elever, olika värderingar och budskapet är ofta väldigt svårt att formulera. Som lärare måste vi vara lyhörda för barnens tankar och funderingar. Finna vad de behöver för stimulans för sitt ställningstagande. Barn har svårt att förstå det religiösa symbolspråket. Skolan har en viktig uppgift i att hjälpa barnet att begripa de abstrakta religiösa föreställningarna. Det gäller att vara förberedd när barnen frågar hur Gud kan finnas i en värld som består av så mycket dödande, orättvisor och fattigdom.

Syfte


· Undersöka religionens betydelse för barn i åk 2 respektive åk 6.


· Undersöka dessa barns gudsbegrepp samt deras förståelse för religiösa symboler.


· Göra en jämförelse mellan åk 2 och åk 6 angående ovan beskrivna punkter.


· Jämföra resultatet med forskning som genomfördes inom UMRe projektet i slutet av 60-och början av 70-talet.


1. Vad säger forskningen om barns gudsbegrepp och förståelse för religiösa symboler?


1.1 Bakgrund


Vårt arbete har i hög grad hämtat inspiration ur en rapport från pedagogiska institutionen i Stockholm, utgiven 1972. Titeln var ”Barn och religiösa symboler, en studie av åk 4 - elevers sätt att uppleva och uppfatta begreppet Gud”. Studien utfördes av Peter Mörck och Gordon Westling (Mörck och Westling, 1972).


Denna studie var bara en av många undersökningar som anslöt till skolans religionsundervisning, under åren 1967-73. Skolöverstyrelsen hade satsat forskningsmedel för att undersöka hur skolans mål om en objektiv religionsundervisning skulle ”förverkligas på ett pedagogiskt lämpligt sätt”. Projektet benämndes undervisningsmetodik/religionskunskap (UMRe).


Flera studier i projektet ägnades åt barns intresse och attityder till religionsämnet, andra åt barns intellektuella mognad och förmåga att ta till sig och förstå det symbolspråk som ingår i religionsämnet. Till den senare gruppen hör Mörck och Westlings studier.


Barns gudsbegrepp och symbolförståelse har uppmärksammats i många undersökningar. Förståelse för religiösa språk och symboler, ses då inte som en isolerad företeelse, utan kopplas till bl. a. Barns kognitiva utveckling och religiösa erfarenhet.


1.2 Barns gudsrepresentation

Ingen har sett Gud. Enligt den judisk-kristna teologin kan ingen se Guds ansikte utan att dö. Varifrån, och hur, får då barnen sin gudsbild?


För att, i möjligaste mån, undvika missförstånd och osäkerhet använder forskarna flera olika begrepp och termer när de beskriver barns gudsbild. I vetenskapliga sammanhang brukas ofta begreppet ”gudsrepresentation”. Med gudsrepresentation menas då, ”en människas totala mängd av kunskaper om och erfarenheter av Gud” (Tamm, 1986, sid. 8). Dessa kunskaper och erfarenheter kan vara kollektiva eller fullständigt personliga. Gudsrepresentationen kan variera från person till person och från tillfälle till tillfälle, men även barnets ålder spelar roll.


Barns gudsrepresentation har intresserat många forskare. Internationellt har denna forskning varit intensiv medan den här i Sverige varit eftersatt, menar Tamm (1986). Två tunga skolbildningar kan urskiljas: den psykoanalytiska och den kognitiva skolbildningen.


Den psykoanalytiska skolbildningen menar att barnet bygger upp sin gudsrepresentation utifrån dess känslor, önskningar och behov gentemot sin vårdare. Psykoanalysens fader, Freud, talar endast om sonens relation till fadern. Döttrarna intresserade inte, i detta fall, Freud som levde i ett starkt mansdominerat samhälle. Senare har dock andra forskare som: Erik Homburger-Eriksson och Ana-Maria Rizzuto betonat båda föräldrarnas betydelse.


Barnets första tid präglas av totalt beroende och den vård då barnet får ”minns” det under hela livet och bygger sin gudsrepresentation på denna grund. Man menar att om barnets första omvårdnad varit god och kärleksfull så kommer även gudsrepresentationen att bli god och kärleksfull.


Senare får även fadern en stor och viktig roll, enligt psykoanalytikerna, som representant för lag och auktoritet. Även denna roll återspeglas senare i barnets gudsrepresentation.


Föräldrarnas prägling av gudsbilden hänger sedan kvar även om barnet senare påverkas både av miljö och sociala faktorer.


Även om gudsrepresentationen omvandlas vid varje kris i livet: puberteten, äktenskap, barnfödsel, dödsfall osv., så finns grunden till barnets gudsrepresentation i det lilla barnets kontakt med sina närmaste vårdare, föräldrarna.


Den kognitiva skolan koncentreras på gudsrepresentationens intellektuella och begreppsliga aspekter. Man undersöker hur barn frågar, tänker och föreställer sig Gud, t.ex. genom att undersöka hur de gestaltar Gud med en teckning. Man undersöker hur gudsrepresentationen byggs upp och förändras under barnets utveckling.


De undersökningar som finns är tvärsnittsstudier, d.v.s. man undersöker olika åldersgrupper av barn vid en och samma tidpunkt. För att få korrekt vetenskapliga resultat borde det istället göras längdsnittsstudier, där man följer en och samma grupp från fyraårsåldern och uppåt. Undersökningarna startar först vid fyraårsåldern p.g.a. att barnet tidigare inte anses ha ett adekvat språk att uttrycka sina tankar med.


Religionspsykologen Ernst Harms var den förste forskaren som använde sig av barnteckningar som grund för att studera barns gudsföreställning. Bilden var enligt honom en förutsättning för att lära känna barnets religiösa erfarenheter. Harms delade in barnens religiösa utveckling i olika stadier: sagostadiet (3-6 år) då barnet är extremt egocentriskt och i nio fall av tio avbildar Gud i mänsklig gestalt (antropomorfism). Barn fostrade med bibliska berättelser tenderar att rita Gud med palestinakläder, långt skägg och sandaler medan barn med sekulär fostran kan likna Gud vid en tomte, kung eller gammal farbror.


Dessa barns religiösa föreställningsvärld bygger på den miljö och de personer som finns i deras omgivning.


Det realistiska stadiet (7-13 år) är det andra religiösa utvecklingsstadiet enligt Harms. Nu träder barnet in i en värld av realism och verklighetsorienterat tänkande. Enligt Harms lämnar då barnet den naiva antropomorfa gudsbilden och övergår till teckningar med religiösa symboler av olika slag. Barnet anpassar sig till den institutionella religionen.


Man betonar starkt inom den kognitiva skolbildningen den religiösa bakgrundens betydelse. Ett starkt religiöst eller sekulariserat samhälle präglar barnens religiösa tänkande via föräldrar, kamrater, skola osv.


Genom att studera teckningar av barns gudsbild ser man tydligt sambandet mellan om barnet vuxit upp med kyrkans barntimmar och en religiös hemmiljö eller om de kommer från sekulärt fostrande miljöer (Tamm, 1986).


1.3 Piaget


Det sätt, på vilket vi genomfört detta arbete, bygger på kognitiva metoder. Förgrundsfiguren inom detta område är Jean Piaget. Vi presenterar honom närmare samt även den kritik som framförts framför allt mot tolkarna av hans forskning.


Jean Piaget dog 1980 vid 84 års ålder. Han betraktas som en av de stora psykologerna. Liksom Freud hade Piaget en biologisk inriktning och forskade i de psykiska processerna natur. Freuds motiv var att behov och motiv styr vårt tänkande medan Piaget intresserade sig för hur tänkandet regleras av den framväxande mänskliga intelligensen. David Elkind skriver i sin bok ”Barn och unga i Piagets psykologi” så här om Piaget: ”Det är Piagets geniala förmåga till empati med barn som i förening med hans intellektuella geni har gjort att han idag betraktas som den främste barnpsykologen i världen, värd att jämställas med Freud p.g.a. sina insatser i psykologin, pedagogiken och näraliggande discipliner”. (Elkind, 1980, sid. 23)

I första hand är Piagets teorier kunskapsteoretiska och i andra hand utvecklingspsykologiska. Han menade att man inte kan skilja mellan den intellektuella och den känslomässiga utvecklingen. Människan är en organisk helhet. I huvudsak forskade Piaget om barnets kognitiva utveckling, ”begreppet ”kognition” avser kunskapslivet i stort, och detta brukar spaltas upp i tänkande, minne, begreppsbildning och varseblivning. Dessa ”kognitionskomponenter” utgör människans olika sätt eller möjligheter att skaffa sig kunskap” (Tamm, 1979, sid. 2). Piaget menar att tänkandet utvecklas längs ett antal kvalitativt åtskilda och hierarkiskt uppbyggda stadier. Dessa fyra stadier är:


1. Det sensomotoriska utvecklingsstadiet (0-18 månader)


2. Det preoperationella utvecklingsstadiet (2-7 år)


3. De konkreta operationernas stadium (7-11 år)


4. De formella operationernas stadium (11 år-)


Övergångarna mellan dessa stadier är flytande och skiljer sig från individ till individ men teorin är att varje barn utvecklas i sin takt och att dessa förståelsestadier bygger på varandra.


Metoden som Piaget baserade sin forskning på benämns som ”halvklinisk” och är unik så till vida att den försöker kartlägga orsakerna till barns föreställningar och åsikter. Metoden bygger på individualintervjuer, där svaret är avgörande för nästa fråga. Här igenom kan tankekvalitetet uppskattas vare sig svaret är ”rätt eller fel”.


Förskolebarnet, enligt Piaget, accepterar ingen slumpmässighet. Allt måste ha en mening. Barnet är övertygat om att bakom allting finns en makt som styr. Naturen väcker barnets nyfikenhet och ur denna nyfikenhet väcks småningom tanken på Gud. Den religiösa utvecklingen går stegvis. Typiskt för denna ålder är barnets omtolkningar som utgår från dess egna erfarenheter: Gud är en vithårig farbror med enorm röst (som man gjorde hela världen med!) och enorma öron (eftersom han hör allt!).

I denna ålder förser barnen sina föräldrar med gudomliga egenskaper. Skillnaden mellan Gud och föräldrar är att Gud är osynlig. Maare Tamm som även hon skrivit mycket om Piaget uttrycker sig så här: ”Från teologisk synpunkt är förskolebarnets gudsbild bedrövligt klen. Gud är en gammal farbror som sitter på ett moln i himlen.” (Tamm, 1979, sid. 92)

När barnet sedan börjar i skolan kan det skilja på den inre tankevärlden och den yttre verkligheten. Dessutom upptäcker barnet nu att föräldrarna inte är allsmäktiga och kommer in i en krisperiod. När barnet nu tvivlar på föräldrarna förser det endast Gud med de gudomliga egenskaperna. (Tamm, 1979)

Vid 9-12-årsåldern lever barnet i en konflikt mellan två världar. Å ena sidan har Gud skapat världen medan å andra sidan barnet inser att de lever i en värld som byggs upp och styrs av teknik och ett vetenskapligt synsätt. En del lyckas inte lösa denna kris. De ser alla världens orättvisor, naturkatastrofer, svält och krig och tappar därmed sin gudstro. Andra krediterar Gud för det goda och djävulen för det onda och räddar därmed sin religiösa uppfattning om vår existens på jorden, enligt Tamm (1979).


1.4 Kritik mot Piaget

Bland en del andra forskare har Sven G Hartman i boken ”Barns tankar om livet”, kritiserat Piaget, eller rättare sagt, tolkarna av Piagets teorier för att bli allt för låsta av dennes syn på barnets utvecklingsstadier.


Vi bör, enligt dessa kritiker, se tänkandet som ett utslag av barns undran inför tillvaron. Det är fel att binda sig vid att barn före 12-13-årsåldern skulle sakna möjlighet till ”… äkta engagemang och förståelse på det religiösa fältet.” (Hartman, 1986, sid. 25)

Hartman menar dessutom att Piagets försökspersoners omvärld verkar vara folktom vid undersökningarna och består endast av föremål och fysikaliska skeenden.


1.5 Substitution


Jean Piaget talar om något i den psykiska utvecklingen som han kallar för ”substitution”. Elkind beskriver detta i sin bok ”Barn och unga i Piagets psykologi”. Substitution är när barnet ersätter en omogen ide men mer mogen. Den nya iden behöver inte ha något direkt samband med den gamla som den slår ut. Den tidigare delen utplånas inte, enligt Piaget, utan finns kvar som en potentionell tankeform. Elkind ger följande exempel. ”Pappan som småler åt sin lilla dotter när hon pratar med sina leksaksdjur och sina dockor och ger dem mat, kanske ändå i hemlighet säger tack till sin bil när den startar en extra kall vintermorgon.” (Elkind, 1980, sid. 62) Den förkastade uppfattningen kan alltså dyka upp igen. Piaget betonar också att barnet måste vara psykiskt moget för den nya, socialt mer accepterade, uppfattningen för att kunna ta den till sig. Exempel på substitution finner man när man studerar bara på områden som: moraliskt omdöme, medvetande, orsakssammanhang och religiös identitet.


När Piaget forskade i barns föreställningar om religiös identitet fann han tre stadier som någorlunda överensstämmer med åldersgrupper.


I det första stadiet (4-7-årsåldern) blandar barnen ihop religiösa beteckningar med exempelvis beteckningar för nationalitet. De förstår exempelvis inte att man kan vara både fransman och katolik. Det är fusk att vara båda samtidigt!


I det andra stadiet (7-9 år) är handlandet den avgörande faktorn. En katolik går i en katolsk kyrka och en jude går i synagogan. I princip är alltså en häst protestant bara han blir insläppt i en protestantisk kyrka! Nu inser dock barnet att man kan vara både katolik och fransman.


På det tredje stadiet (10-12 år) tänker man på religiös anslutning som en form av tro istället för ytliga saker som handlingar och namn. En protestant är alltså en som tror på Kristus men inte på påven och en jude tror på det gamla testamentet men inte på det nya osv.


Tankarna om religiös identitet har alltså gått från: religionen som en sorts namn, via religionen som handlande, till kunskapen om att religion är en tro.


Dock konstateras att ”de tidigare föreställningarna om religiös identitet finns dock alltjämt kvar och är bara alltför vanliga i vuxnas sätt att tänka.” (Elkind, 1980, sid. 69)

Detta är delvis en förklaring till religiösa fördomar, då man blandar ihop religion med vissa medlemmars sätt att handla.


1.6 Religiösa tankestadier


Ronald Goldman presenterade 1964 en uppmärksammad undersökning om barn och religion. Goldman utgick från Piagets uppfattning om tänkandets utveckling och att religiöst tänkande inte skiljer sig från detta.


Undersökningen omfattade 200 elever i åldern 6-15 år, barnen intervjuades med utgångspunkt från bilder med religiöst innehåll och bibelberättelser.


Goldman skiljer ut tre religiösa tankestadier:


1. Föroperationellt intuitivt religiöst tänkande, (-7/8 år)


2. Konkret operationellt religiöst tänkande (7/8-13/14 år)


3. Formellt (abstrakt) operationellt tänkande (13/14 år-) (Goldman, 1964)


Enligt Goldman överensstämmer det religiösa tänkandet väl med Piagets angivna åldersgränser, förutom att det formella tänkandet börjar senare. Men hänvisning till sitt undersökningsmaterial menar han att undervisningen i de lägre åldrarna, måste utgå från barns egna erfarenheter i s.k. ”life themes”.


Goldman har kritiserats av bl a den svenska religionspsykologen Hjalmar Sundén som ifrågasätter Goldmans uppfattning att barn före 13-14-årsåldern saknar djupare förståelse för religiösa fenomen (Sundén, 1970, sid. 50)

En svensk Piagetinsprirerad studie genomfördes inom UMRe projektet av Pettersson, 1970. Den syftade till att studera åk 4 elevers förmåga till abstrakt tänkande och sätt att uppfatta berättelser men abstrakt innehåll. Efter en lektionsserie i nio klasser valdes 40 elever slumpmässigt ut för intervjuer.


Förståelsen för innebörden i de liknelser, intervjuerna byggde på, var i de flesta fall svag. Pettersson fann att överensstämmelsen med Goldmans undersökning var god. Resultatet tolkades så att individualisering måste stå i förgrunden vid religionsundervisning med abstrakt innehåll. Undervisningen måste gå från det konkreta till det abstrakta, för att inte enbart gynna de tankemässigt mogna eleverna.


Pettersson betonar dock att det finns olika slags förståelse på de liknelser barnen tolkat. Att barnet inte uppnått sin ”vuxenförståelse” betyder inte att de saknar förståelse. De kan dessutom ha svårt att verbalisera emotionella ting, exempelvis en religiös innebörd. (Mörck och Westling, 1972, sid. 11-12)

1.7 Begreppsbildning


Språk och begreppsbildning är nära sammanlänkade. För Piaget var språk och tankeutveckling förenade, genom att tankemässiga strukturer uttrycks språkligt och är beroende av kognitiv mognadsnivå.


Den ryske språkforskaren Vygotskij vill se barns och vuxnas begreppsutveckling på ett annat sätt. Vygotskij såg tanke och språkutveckling som två ömsesidigt beroende parallella processer. Via språket får man tillgång till de kollektiva begreppen. Vygotskij gjorde en flitigt citerad undersökning på en befolkning i ett ryskt samhälle i stark förändring och fann att tankeutveckling inte enbart var beroende av ålder och mognadsnivå, utan även av kulturella erfarenheter. Begreppsutveckling blir en process med två sidor, å ena sidan införlivande av begreppsinlärning, å andra sidan utveckling av begreppens mening. Man får språket utifrån och av de vuxna. Men ordens betydelse genom av att de används. Barnen utvecklar sin egen privata betydelse av språket. En växelverkan mellan ord och mening som enligt Vygotskij gäller all kunskapsutveckling. En händelse får mening genom de begrepp man förstår den med, samtidigt som begreppens mening utvecklas då de används. (Bildning och kunskap, Skolverket 1994)

I skolan spelar barnens begreppsbildning en central roll för undervisningens genomförande. En speciell svårighet inom religionsundervisningen är att förmedla det speciella språk av symboler och religiösa begrepp som finns inom livsåskådningen. För att krångla till ”begreppsvärlden” är de religiösa begreppen inte samma sak som vetenskapens definition av begreppen.


Religionsfilosofen Paul Tillich menar till och med att det finns ett motsatsförhållande mellan vetenskapens sanningar och religionens. Det religiösa språket måste vara symboliskt. Symbolen uttrycker enligt Tillich det absoluta, det oändliga, det som inte är ett ting bland andra ting, något som inte låter sig beskrivas med vetenskapliga logiska begrepp. (Wikström, 1990)


Tillich beskriver det som utmärker symbolen, på följande sätt:


· Den har en egenskap gemenskap med ett tecken: den visar hän mot något bortom sig själv, något annat.


· I motsats till tecknet är den själv delaktig i det som den hänvisar till.


· Den visar på verklighetsplan som eljest är otillgängliga för oss.


· Den öppnar vägen till dimensionen inom människans psyke som svarar emot dessa - för begreppsmässig kunskap oåtkomliga - verklighetsplan. (Wikström, 1990)


1.8 Forskning om barns gudsföreställning inom UMRe


Inom UMRe ägnades mycket uppmärksamhet på barns gudsföreställning. Två av dessa undersökningar har vi studerat närmare och använt som jämförelse till vår undersökning.


Martinsson gjorde 1968 en undersökning ”Religionsundervisning och mognad. En jämförande studie av förmågan att tänka abstrakt, förstå liknelser och religiösa begrepp hos barn i åk 2, 4 och 6”. Försökspersonerna som intervjuades bestod av 23 elever från åk 2, 26 från åk 4 och 30 från åk 6. Barnen fick svara på frågan ”Hur tror du att Gud ser ut?”, svaren redovisades i följande tabell:

		                                                       åk2                åk4                  åk 6



		

		n=23

		%

		n=26

		%

		n=30

		%



		Konkreta saker som moln, skägg, himmel

		10

		43

		3

		12

		0

		0



		Mänsklig person: gubbe, farbror, stor man

		4

		17

		10

		38

		2

		7



		Andeväsen, makter, något osynligt

		0

		0

		2

		8

		5

		17



		Egenskaper: kärlek, godhet, vishet

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Symbol

		0

		0

		0

		0

		3

		10



		Inget särskilt

		1

		4

		2

		8

		7

		23



		Vet inte

		8

		34

		8

		31

		7

		23



		Tror inte på Gud

		0

		0

		1

		4

		6

		20





(Martinsson, 1968)


Svar som kodats till alternativen ”konkreta saker” och ”mänsklig person” klassades som antropomorf gudsbild.


Mörck och Westlings studie (1972) pekar på brister i såväl Goldmans, Holms som Martinssons studier. Dessa undersökningar hade baserats på antingen intervjuer eller teckningar med korta kommentarer. Genom att kombinera en bilduppgift om gudsföreställning med ett intervjuförfarande trodde man kunna nyansera slutsatser beträffande barns gudsbegrepp och symbolförståelse. Vidare ansåg man det som väsentligt att ett undervisningsmoment föregick undersökningen. Undervisningen skulle vara noggrant planlagd och vara inriktad mot en icke antropomorf gudsföreställning.


Undersökningen genomfördes i sju klasser, samtliga åk 4 i Stockholmsområdet. Undersökningsgruppen var totalt 185 elever. Av gruppen tog sedan ut nio elever för intervju.


Av teckningarna i undersökningen bedömdes 45 % tillhöra gruppen icke-antropomorfa, 30 % av bilderna bedömdes som antropomorfa och resterande 25 % hade inslag av båda formerna.


Från vardera av dessa tre grupper av bedömda teckningar, togs tre elever ut för intervju. På så vis ville man undersöka överensstämmelsen mellan det gudsuttryck som gavs i bilden, med den gudsföreställning som gavs vid intervjun.


I intervjumomentet framgick det att 6 av de 9 eleverna hade en icke-antropomorf gudsbild, 2 en blandform och således bara en elev med en renodlad antropomorf gudsföreställning.


Mörck och Westling tolkar detta som att ”barnets uttryck kan vara symboliskt på ett sätt som den vuxne inte förstår, därför att den vuxne tolkar och bedömer barnets symboler på ett ”vuxet sätt”. Den vuxne kan kanske alltför lätt tro att barnet ritat en verklighet, när det ritat en symbol för en verklighet”. (Mörck och Westling, 1972, sid. 68)


I det avslutande diskussionskapitlet understryker Mörck och Westling att religionsundervisningens stora problem är att det baseras på ett symbolspråk som försöker utsäga det som är outsägbart. ”Frågan om hur barn upplever och uppfattar begreppet gud kan vidgas till att gälla barns förmåga till symbolförståelse och symboluttryck över huvud taget” (sid. 99). Mörck och Westling menar att de läroböcker som används i religionsundervisning är realistiska på ett sätt som gör att barnets religiösa föreställningar hålls på ett konkret och antropomorft plan. ”Kan det vara så att förmågan till symbolförståelse och symboluttryck finns redan i 11-årsåldern (kanske tidigare) och att den egentligen inte ökar med vara sig stigande ålder eller intellektuell kapacitet?” (sid. 102)

Mörck och Westling menar också att den religionsundervisning som skolan generellt bedrev när undersökningen genomfördes, bidrog till en antropomorf föreställning. ”De barn som kan tänkas befinna sig mellan antropomorfism och icke-antropomorfism torde inte genom undervisningen få det lättare att tillägna sig en icke-antropomorf gudsföreställning. De barn, slutligen, som har tillägnat sig en icke-antropomorf gudsföreställning, torde många gånger genom undervisningen försättas i konfliktsituationer, som kan tänkas vara en grogrund för negativa attityder till religionen och religionsundervisning. Att denna undervisningssituation inte är ägnad åt att underhålla och fördjupa barnens förmåga att förstå och uppleva samt att själva uttrycka sig i symboler får anses vara ställt utom allt tvivel.” (sid. 104)


”När eleverna har nått en mognadsnivå som gör det möjligt för dem att tänka abstrakt, förkastas inte bara de spännande berättelser och den antropomorfa gudsföreställningen utan också den undervisning och det ämne, som handlar om dessa ting.” (sid. 105)


2. Metod


2.1 Bakgrund


Barns gudsföreställning följer enligt studier av Goldman, Harms m.fl. tänkandets utveckling. Inom UMRe projektet gjorde man flera undersökningar där man försökte utröna tankeutveckling och mognad i förhållande till förståelse för symboler och religionens ”språk”. Martinssons undersökning från 1968 visade nästan total antropomorfism i åk 2, i åk 6 dominerade däremot en icke-antropomorf gudsföreställning.


Mörck och Westling ville nyansera den tidigare forskningen med andra metoder och en inledande lektionsserie. Resultatet visade att en icke-antropomorf gudsbild övervägde i åldersgruppen (åk 4), d.v.s. redan innan barnen, enligt Piaget och Goldman, kunde tänka abstrakt. De ansåg inte att lektionsserien hade någon avgörande betydelse för detta.


Hur ser barns gudsföreställning ut idag? Det tyckte vi var en intressant fråga i ett allt mer sekulariserat samhälle. Vi misstänkte att många bara skulle få problem att formulera sin gudsföreställning, eftersom de säkerligen saknar religiösa referenser och erfarenheter. Å andra sidan borde ju skolan ha förbättrat sin religionsundervisning, bl.a. med avseende på att förmedla en icke-antropomorf gudsbild. Dagens skola har dessutom en högre grad av individualisering som då också ska motsvara barns tankeutveckling, något som efterfrågades i rapporterna från UMRe projektet för dryga 20 år sedan.


En jämförande undersökning i åk 2 och 6 var intressant, såtillvida att vi kunde se om det mönster som fanns i tidigare undersökningar fortfarande gäller. I åk 2 ansåg vi det som rimligt att en antropomorf gudsbild skulle överväga. Däremot borde åk 6 ha övergått till en dominans av icke-antropomorfism. Eller är det rent av så att utan religiösa erfarenheter utanför skolan, i det vardagliga livet, så blir det religiösa språket än mer likgiltigt och en antropomorf gudsföreställning dröjer sig kvar, kanske till och med i vuxen ålder?


2.2 Metodval


Att göra en undersökning av barns gudsföreställning är en vansklig uppgift, både vad gäller metodval och tolkning. Som framgår av bl a Mörck och Westlings studie har kombinationen av en bilduppgift och en intervju, bedömts vara en framkomlig väg. En bild av en människoliknande gudsgestalt kan vara uttryck för en symbol och inte klart visa en antropomorf gudsbild. En teckning kan uttrycka sådant som är svårt att ge ord för. Mindre barn har speciellt svårt att verbalisera känslor, funderingar och religiösa erfarenheter. En bild kan tjäna som konkret erfarenhet och underlätta en verbalisering även bland mindre barn. I intervjun får barnet möjlighet att korrigera och utveckla sin gudsföreställning.


2.3 Bilduppgift


Bilduppgiften presenterades med mycket näraliggande instruktioner i både åk 2 och 6. För att inte styra barnen, gav vi dem så lite vägledning som möjligt. Instruktionen löd: ”När jag säger ordet ”Gud”, vad tänker ni på då? Åskådliggör detta i en bild.” Frågan upprepades ett par gånger med lite förändrad ordföljd och ordalydelse. För att inte eleverna skulle försöka ”koda av” vad vi ville ha för svar, så presenterade vi uppgiften som ett uppdrag vi fått genom vår skola. (Högskolan) Vi bedömde det annars som en risk, att barnen skulle försöka åstadkomma något som de hoppades, skulle tillfredsställa våra förväntningar. Det fanns ingen tidsbegränsning och vi uppmanade dem att ta gott om tid att fundera på utförandet av bilden.


Vi observerade barnen under momentet, både gällande hur uppgiften emottogs och genomfördes.


Åk 2-undersökningen genomfördes av Torbjörn Alsing, åk 6 av Mats Hedberg.


2.4 Intervju


Vi intervjuade barnen en och en, med utgångspunkt från barnets teckning. Grundfrågeställningarna var gemensamma, men ordningsföljd och formulering bestämdes av samtalets utveckling. Fick vi inte svar på frågorna vid första frågeställningen, upprepade vi dem något omformulerade. Svaren noterades med stödord. Omedelbart efter intervjun renskrevs anteckningarna. Vi ansåg oss kunna föra en mer otvungen intervju på så sätt. En bandspelare kunde ha stört eleven på ett sådant sätt att vi inte fått ut informationer vi var intresserade av, eftersom ämnesområdet kan vara känsligt. (Bilaga intervjufrågor)


2.5 Lektion


I Mörck och Westlings studie föregicks undersökningen av en lektionsserie om underverk i naturen, universum, skapelseberättelser i olika kulturer etc. Utgångspunkten var att förmedla religiösa motiv med så få inslag av antropomorfism som möjligt.


Vår undersökning föregicks inte av några speciellt planerade lektioner. Det skulle vara svårt att åstadkomma någorlunda jämförbara lektioner i åk 2 respektive 6. Som framgår av diskussionskapitlet var vi också tveksamma till den påverkan som skulle åstadkommas av en lektionsserie.


I åk 2 arbetades intensivt med ett rymdtema när undersökningen genomfördes, som naturligt innehöll många existentiella frågor.


I åk 6 fanns enligt läraren en medveten religionsundervisning för att förmedla en icke-antropomorf gudsbild.


2.6 Undersökningsgrupp


Undersökningen genomfördes i våra respektive praktikskolor. Torbjörn Alsing genomförde sin praktik i en årskursblandad 1-3:a på Sörängs skola i Bollnäs kommun. Det fanns bara fem elever i praktikklassen, varför även parallellklassens tvåor fick delta i undersökningen. Gruppen bestod av åtta pojkar och två flickor. Jämn fördelning av pojkar och flickor hade kanske varit önskvärd. Urvalet bestämdes helt enkelt av att det bara fanns tio elever i åk 2 på skolan.


Undersökningen i åk 6 genomfördes av Mats Hedberg, i praktikklassen på Kilafors skola i Bollnäs kommun. Tio elever lottades fram i klassen och fick delta i undersökningen.


2.7 Analys


Teckningarna och intervjuerna bedömdes först enskilt av vardera försöksledare. Därefter gjordes en gemensam analys av materialet, där vi också kontrollerade om våra respektive tolkningar överensstämde. Resultatet från intervjun och teckningen sammanvägdes och vi gjorde en slutlig klassning.


Kriterierna vi hade ställt upp för gudsföreställningsmomentet framgår under rubriken ”Sammanställning resultat”.


Vi är medvetna om att bedömningarna innehåller ett mått av subjektivitet. Något som vi anser är ofrånkomligt vid en undersökning av denna art. Våra enskilda bedömningar överensstämde emellertid i påfallande hög grad.

3. Resultat


3.1 Observation i åk 2


Teckningsuppgiften i åk 2 genomfördes i en mindre samlingslokal. Barnen placerades så att de satt två och två vid varje bord. Gruppen bestod av åtta pojkar och två flickor.


Uppgiften togs emot med undrande miner. Två pojkar skrattar besvärat. De två flickorna börjar genast måla. Pojke A skrattar och säger att han ska måla djävulen. Pojke B säger att det inte finns någon Gud och att det därför inte går att måla något. Så småningom målar han en grav, eftersom ”Gud är död”. Två pojkar (C och D) målar flera bilder som de sedan förkastar. Jag tar hand om de halvfärdiga bilderna och ger dem nytt papper. Pojke C har exempelvis målat en svart figur som går på vatten, nästa försök blir en grav med uppstigande ZZZZ-tecken ifrån (se bild PC). Pojke E har väldigt svårt att komma på vad han ska måla och sneglar på vad bordsgrannarna åstadkommer. Det blir slutligen en bild av en grav för honom också. Flickorna målar koncentrerat. Flicka A målar en Gud med vingar, som står på en soluppgång (se bild FA). Flicka B målar en skäggig Gud på ett moln. Hon vill gärna ha bekräftat av mig om hon målat ”rätt”.


Även pojke D har först målat en mänsklig gestalt på ett moln. Nästa försök blir en människoliknande figur utan moln. Han vill ge upp och säger att han inte kan. Slutligen fullföljer han dock och målar en klassisk ”molngubbe” som här svävar ovanför en grav (se bild PD).


Pojke F tycker att uppgiften är svår, pratar medan han målar och säger bl a att ”Det finns många gudar, alla människor blir gudar när dom dör”. Bordsgrannen, pojke G, utbrister ”Vad coolt, då är min pappa en gud, för han är död!”. Båda målar ett mansansikte med skägg. Pojke G har tittat hur F utfört sin teckning och gjort en liknande. Pojke H har hela tiden suttit tyst och målat en skäggig man på ett moln. A som sagt att han skulle måla djävulen blir sist färdig med uppgiften. Han har gjort en grön, glad Gud på ett moln. Under molnet är en annan mänsklig gestalt. Jag frågar om det är djävulen, men får till svar att det är en bedjande människa.


3.2 Observation åk 6


Åk 6 vid Kilafors skola består av 19 elever. 7 flickor och 12 pojkar. 5 personer ur vardera flick- respektive pojkgruppen valdes slumpmässigt ut till uppgiften.


Vi satt i ett klassrum där barnen fick placera sig valfritt. Några valde att sitta ensamma, andra satt två och två.


Det enda barnen visste innan lektionen var att jag skulle ge en speciell bilduppgift. När jag gav de beskrivna instruktionerna blev reaktionerna skiftande: flicka 1, pojke 1 och pojke 2 sätter genast igång med att måla, koncentrerat och utan frågor. De övriga frågar hur jag menar och vill ha hjälp. Jag upprepar instruktionen och ber dem sätta igång. Pojke 3 och pojke 4 som sitter tillsammans börjar nu måla utan vidare frågor.


Flicka 2 som suttit tyst men sett väldigt undrande ut, som om hon försökt koda vad jag egentligen vill, ser något resignerad ut när hon påbörjar sin teckning.


Flicka 3 och flicka 4 som sitter tillsammans frågar envist om och om: ”Vad menar du? Ska vi rita Gud?” De försöker börja men avbryter och börjar om igen. Flicka 5 ser nästan förtvivlad ut, frågar och funderar, suckar uppgivet men kommer så småningom igång med teckningen.


Pojke 5 sitter mest och flabbar. Han frågar inte något utan ser väldigt road ut när han lyssnar på de övrigas frågor och kommentarer. Killen visar tydligt att det hela för honom är ett stort skämt och utropar: ”Nu vet jag!”, innan han börjar arbeta.


Flicka 3 som arbetat intensivt en stund utbrister plötsligt: ”Nej fy vad knäppt!” och är på väg att kasta sin målning. Jag ber att få den vilket hon motvilligt går med på (se bild F3). Hon sätter igång med en ny utan vidare kommentarer.


Pojke 1 samt flicka 1 är redan färdiga och lämnar in sina alster. Pojkarna 3 och 4 är också de klara snabbt men verkar något tveksamma om huruvida deras bilder duger. Deras teckningar är väldigt lika varandra. Pojke 2 vill visa sin teckning som han uppenbarligen är väldigt nöjd med och samtidigt kommer pojke 5, nu betydligt mer seriös än innan, med sin bild som han med stolthet visar med kommentaren: ”Här har du Gud, Mats!” (se bild P5). De övriga flickorna sitter hela lektionen och lämnar nästan motvilligt fram sina teckningar med kommentarer som visar att de tyckte uppgiften var svår. I synnerhet flicka 5 låter tydligt höra att hon inte är säker på att hon gjort rätt.


Samtliga genomförde uppgiften utan större protester och tiden (60 minuter) räckte trots att jag erbjöd dem att hålla på längre.


3.3 Gudsföreställning åk 2


Vid en första analys av bilderna från åk 2, fann vi sju bilder med klara uttryck av antropomorfism. Tre var svårbedömda eftersom de föreställde gravar. Det visade sig vid intervjun att orsakerna till gravbilderna varierade.


3.3.1 Ingen gudsföreställning


Två av ”gravbilderna” bedömde vi som uttryck för ”ingen gudsföreställning”. Pojke E hade åstadkommit sin bild genom att se på bordsgrannens teckning. Han förklarade sin bild med ”Jag kunde inte komma på något”. Under intervjun framkommer det att Gud inte har någon plats i hans föreställningsvärld. Han känner inte heller till hur de som tror på Gud, kan tänkas se på Gud.


Pojke B säger att han målat Jesus grav. Under målningsuppgiften hade han väldigt svårt att komma igång och ansåg att det inte gick att måla något som inte fanns. Uppenbarligen har pojken kommit ur dilemmat genom att måla ”Jesus grav”. Vid intervjun tycker han att det var en ”konstig uppgift”, ”ingen vet om Gud finns”.


3.3.2 Religiöst antropomorf gudsföreställning


Den tredje som målat en grav, pojke C, visade sig ha en religiöst antropomorf gudsföreställning. Han förklarar snarkningsmarkeringarna på sin bild: ”Gud har tagit en tupplur, annars sitter han på molnet”, ”han ser ut som en människa och har skägg”. Bilden kunde tolkas som fylld av symbolik.


De religiöst antropomorfa bilderna dominerade. Samtliga varianter av ”molngubbemotivet”. Gudsföreställningen i bilderna bekräftas i intervjuerna.


Pojke A har målat en grön Gud på ett moln och en bedjande människa på en matta. Han ångrar att han målade guden grön: ”Människor är ju inte gröna”.


Flicka A: ”Gud står på soluppgången. Han har väl vingar?”

Det fanns ytterligare en bild med en grav gjord av pojke D. Graven var en del av målningen. Ovanför sitter Gud på ett moln. ”Det är en människa i graven, människor kan komma till Gud när de är döda”. Pojke H: ”Jag vet inte hur Gud ser ut, han kanske rider på en åsna. I kyrkan finns det bilder på Gud, en farbror med skägg, tror jag.”

Pojke G som under teckningsuppgiften sagt att det fanns många gudar säger under intervjun: ”Gud är en gubbe bland molnen, han har skägg och ringar i öronen.”

3.3.3. Icke religiöst antropomorf gudsföreställning


Att det kan vara lätt att misstolka bilder med ett ”vuxet betraktelsesätt” fick vi också erfara. Vi klassade bilden av pojke F som religiöst antropomorf, p.g.a. ett kors som fanns på näsan på pojkens ”gubbe”. Under intervjun framkommer det att korset är ett plåster. ”Gud har slagits med djävulen, visst gjorde jag en häftig teckning”.


3.4. Gudsföreställning åk 6

3.4.1 Ingen gudsföreställning


Vid analys av intervjuerna med barnen, fann jag att pojke 1 och flicka 2 ej säger sig ha någon föreställning om Gud. De målade, enligt dem själva, och som vi uppfattade, en sagobild. Flicka 2 menar att hon inte vet varför hon ritade som hon gjorde. ”Jag bara målade. Ritade en gubbe men vet inte varför.” Om hon hade fått ändra på något skulle hon möjligen ”försökt rita gubben bättre”.


Pojke 1 var fullständigt säker på hur han skulle måla sin bild och gjorde den också snabbt och lätt. Han säger sig ”aldrig ha trott på Gud. Jag menar ingenting med ordet Gud och använder inte heller ordet.” Även han säger sig bara ha ”ritat en gubbe som möjligtvis kunde ha fått lite längre skägg.” Båda dessa elever är mycket duktiga, högpresterande elever.


3.4.2 Icke antropomorf gudsföreställning


En icke antropomorf gudsföreställning sade sig endast två elever ha: flicka 3 samt flicka 5.


Flicka 3 som jobbade hårt med en bild som hon sedan kasserade (bild F3) ville först vid intervjun endast tala om sin andra bild (en ”molngubbebild”). När försöksledaren övergick till att tala om den kasserade bilden, erkände dock flickan att det var den bilden hon verkligen trodde på. Den visar, enligt flickan, en svart kraft som sprider sig. ”Jag såg det så. Ingen människa utan en kraft utan stopp som sprider sig. Man kan gå in i det svarta”. Det här ”spridandet” blev dock så svårt att rita (plus att hon antagligen såg hur de andra ritade /förf. anm.) Att hon bestämde sig för att rita ”en gubbe istället”. Flickan säger sig fundera ganska ofta på Gud. Hon går inte i kyrkan.


Flicka 5 målade en naturbild med träd, sol, moln, gräs och blommor. Hon tyckte det var svårt att komma igång med bilden ”men sedan gick det lätt när jag kom på att molnen skulle vara med”. Hon verkar känna att molnen symboliserar Gud mer än naturen och menar: ”Gud finns, men det är ingen gubbe. Ingen tant heller och ”han” finns i himlen. Det känns bra med Gud”.


3.4.3 Religiöst antropomorf gudsföreställning


Den största gruppen var de som målade en religiöst antropomorf bild. Några av dessa tittade på varandras bilder och någon sade sig ha ”kunnat rita vad som helst” men exempelvis flicka 1 (bild Fl) hade verkligen en genuin tro på denna antropomorfa gudsbild. Enligt flickan, som även hon är högpresterande och mogen, är Gud en ”snäll gubbe som finns i himlen”. Flickan, som vid intervjun berättade att hon ber ibland, tyckte inte att det var en svår uppgift. Hon trivs med denna bild och vill att det ska vara så här: ”Gud sitter och tänker och hör vilka som ber”.


3.4.4 Icke religiöst antropomorf gudsbild


Pojke 5 menade att Gud var en vanlig gubbe med makt som ”har bara tre tänder kvar eftersom han har fightats en hel del …” På frågan om han skulle vilja ändra något på bilden svarade han visserligen att han eventuellt skulle ha gjort en gloria men sade samtidigt att de inte alls behövdes. På frågan om vad han menar när han använder ordet Gud svarade han: ”Som bilden fast med munnen stängd! Jag vet inte om han finns. Människan har fått Gud till att tro på, ett behov.”

3.5 Guds betydelse


3.5.1 Guds betydelse åk 2

Av de tio elever i åk 2 är det två som tänker ofta på Gud.


Pojke D: ”Jag tror på Gud, han är snäll. Jag ber till Gud att mamma ska bli frisk.”

Pojke F: ”Jag tänker ofta på Gud, ibland ber jag och önskar mig saker av Gud.”

Av de övriga tillmätte ingen Gud någon större betydelse. Flera av dem säger sig tvivla eller inte alls tro att det finns någon Gud. Fyra av dem bedömer vi som att de tänker sällan på Gud.


Flicka A: ”Jag tänker inte så mycket på Gud. Jag ber aldrig till Gud. Jag skulle vilja att det fanns en Gud, men vet inte om det finns någon. Förr i tiden trodde man på Gud.”

Pojke A: ”Jag tänker inte så ofta på Gud. Jag tror inte på Gud. Ibland blir jag arg på Gud när det inte blir som jag vill. När mamma blir arg på mig och inte på min storebror när han har retats.”

Flicka B: ”Jag tänker aldrig på Gud, förut funderade jag på om Gud fanns”. På frågan om hon tänker på Gud nu också så ändrar hon sig: ”Jag tänker ibland på om Gud finns men jag tror nog inte det.”

Pojke C: ”Jag tänker inte så mycket på Gud, jag tror egentligen inte att Gud finns.”

Fyra av eleverna säger sig aldrig tänka på Gud. Pojke B: ”Jag tänker inte på Gud, jag har aldrig bett till Gud. Människan kom från aporna, jorden blev till i en stor explosion. Det som står i bibeln är nog inte sant. Fröken har läst ur bibeln, det var tråkigt.”

Pojke E: ”Jag tänker aldrig på Gud.”

Pojke G: ”Jag tänker aldrig på Gud.”

Pojke H: ”Nej, jag tänker aldrig på Gud. Det spelar inte så stor roll om det finns någon Gud eller inte.”

3.6 Guds betydelse åk 6

Två flickor var de enda som sade sig tänka mycket på Gud.


Flicka 1: ”Jag tänker på Gud då och då, eller ber.”

Flicka 3: ”Jag undrar ganska ofta hemma men går inte i kyrkan.”

Fyra elever menade sig inte tänka speciellt mycket på Gud.


Pojke 2: ”Jag tänker på honom i kyrkan eller när det har hänt något allvarligt. Inte annars.”

Flicka 5: ”Jag råkar tänka på Gud ibland, inte ofta.”

Flicka 4: ”Sällan, men jag sitter inte och funderar.”

Pojke 3: ”Ibland tänker jag på Gud. Hur han ser ut och så där. När man dör finns nog en Gud.”

Fyra elever sade sig inte tänka alls på Gud.


Pojke 4: ”Gud? Nä, honom tänker jag aldrig på.”

Flicka 2: ”Nej, jag funderar inte på Gud.”

Pojke 1: ”Aldrig. Inte förut heller, när jag var mindre”

Pojke 5: ”Jag tänkte nog på Gud när jag åkte dit för pallning. Jag bad en gång.”

Huruvida pojke 5 bad just den gången han åkte dit för pallning fick jag aldrig något svar på men jag fick känslan av att pallningshistorien var mest på skämt i vilket fall som helst.


3.7 Sammanfattning resultat


När vi analyserade testresultaten var vi intresserade av huruvida barnen hade en gudsföreställning eller inte. Kriteriet ”ingen gudsföreställning” använde vi när vi ansåg att begreppet ”Gud” var obefintligt i barnets föreställningsvärld. De som föreföll ha en gudsföreställning delades upp i en icke-antropomorf (när Gud inte har en mänsklig gestalt och uttrycks på ett annat sätt) respektive antropomorf gudsbild. Vidare kan den antropomorfa gudsbilden delas upp i en religiöst antropomorf gudsbild (en gud med långt skägg, palestinakläder, gloria och/eller andra religiösa symboler) eller en icke-religiös antropomorf gudsbild (vanlig gubbe, tomte eller annan ”icke religiös” figur).


Analysen gav följande tabell:


		Gudsbild

		åk 2

		åk 6



		Ingen gudsföreställning

		2

		2



		Icke antropomorf

		

		2



		Religöst antropomorf

		7

		5



		Icke religöst antropomorf

		1

		1





Vi försökte även bedöma Guds betydelse för barnen i vår försöksgrupp. Vid intervjun frågade vi barnen hur ofta de tänkte på Gud, om de bad osv. Vid tolkningen av deras svar bedömde vi om de tänkte på Gud ofta, sällan eller aldrig.


		Tänker du på Gud

		åk 2

		åk 6



		Ofta

		2

		2



		Sällan

		4

		4



		Aldrig

		4

		4





4. Diskussion


Barns gudsbegrepp och symbolförståelse har ägnats uppmärksamhet i många undersökningar. Flera av dem genomfördes för flera decennier sedan. Samhället har under tiden snabbt genomgått en sekularisering.


Vår undersökning har som tidigare framgått inspirerats av studier inom UMRe projektet. Ett väsentligt skäl för detta var att vi ville se om det fanns några påtagliga förändringar i barns gudsföreställning, sedan dessa undersökningar genomfördes. Vi gör dock inga anspråk på att vår undersökning skall vara direkt jämförbar, däremot tycker vi oss skönja en tendens i vårt resultat.


Att barnen i åk 2 skulle ha en antropomorf gudsföreställning hade vi väntat oss. Tidigare undersökningar har gett entydiga resultat och kopplat antropomorfismen till ett tankemässigt utvecklingsstadium. Mer överraskande var resultatet i åk 6 där det antropomorfa tänkandet dröjde sig kvar i påfallande hög grad. I Martinssons undersökning från 1968 hade endast 7 % av åk 6 eleverna en antropomorf gudsföreställning. I vår undersökning hade 6 elever av 10 en antropomorf gudsbild. Dessutom bedömde vi att två av de tio saknade gudsföreställning. Det kan också jämföras med Mörck och Westlings studie i åk 4 där 30 % av teckningarna bedömdes som antropomorfa. Intervjumomentet visade dessutom att den faktiska graden av antropomorfism var ännu lägre.


I Mörck och Westlings undersökning gavs barnen en undervisningsperiod av klassläraren, riktad mot en icke-antropomorf gudsföreställning. Denna lektionsserie hade inte, enligt Mörck och Westling, någon större betydelse för resultatet av undersökningen.


Mörck och Westlings rapport är ett gediget och intressant arbete. Deras synpunkter och riktlinjer för hur skolundervisningen, inom detta område, bör bedrivas är bra men man bör notera att deras undersökning visar vad barnen hade för gudsföreställning efter en lektionsserie inriktad mot en icke-antropomorf gudsföreställning, inte vilken gudsföreställning de hade ”till vardags”.


Vi valde att inte lägga någon religionsundervisning före vår undersökning med motivet med att vi inte ville påverka barnen. Vi valde istället att se på deras teckningar och förklaringar som ett resultat på vad de har för gudsföreställning nu.


En inledande fundering var om gamla forskningsresultat fått genomslag i undervisningen. Klassläraren i åk 6 menade att en sådan undervisning i religion som Mörck och Westling efterfrågade, med inriktning mot en icke-antropomorf gudsföreställning, bedrevs. Eller är det så att samhällets sekularisering påverkat barns gudsföreställning mot en ökad antropomorfism?


Vårt undersökningsresultat tyder närmast på det senare. Kan det vara så att barn idag, generellt sett, är sämre förberedda för religiös symbolförståelse? Många har vaga eller obefintliga religiösa erfarenheter.


I ”Barns tankar om livet” av Sven G Hartman står bl a följande påstående som belägg för denna teori: ”Religiös begreppsbildning förutsätter någon slags religiöst färgad erfarenhet. I en sekulariserad miljö saknas ofta förutsättningar för en sådan erfarenhet.” (Hartman, 1986, sid. 209)


När det gäller barnens teckningar i vår undersökning, så finns det en risk att några av barnen påverkades av bänkgrannens bild (t ex flicka 3). Alternativet hade varit att varje barn skulle ha suttit enskilt och målat, vilket skulle ha varit omständligt och tidskrävande. Intervjun, som gjordes enskilt med varje elev, kompenserar till stor del detta problem eftersom barnen då kunde motivera och förklara sina målningar. Det faktum att några elever behövde se sina kamraters bilder för att komma igång, är också ett resultat som säger något om hur besvärlig uppgiften upplevdes för dem.


Ett annat resultat av vår undersökning var ointresset barnen visade för Gud. Redan i inledningsstadiet misstänkte vi att så var fallet med åk 6 medan vi blev mer överraskade av att finna i stort sett samma brist på intresse i åk 2. Även i åk 6 var ointresset mer tydligt än vi förväntat oss.


Barnen var inte ointresserade av att utföra den uppgift vi gav dem utan det var ämnet, Gud, som inte väckte märkbart intresse. Vad kommer sig då detta ointresse av?


Vi tror att den religiösa miljön, eller rättare sagt brist på religiös miljö, barnen i dessa två klasser lever i är den största orsaken. De lever i samhällen där religion inte ingår i det vardagliga livet. De flesta av dessa barn kommer från familjer där man knappt talar om Gud. Både den psykoanalytiska och den kognitiva forskningen beskriver hur betydelsefull den religiösa miljön är för barnets gudsbild. Detta, tror vi, är orsaken till att 4 barn av 20 inte verkar ha någon gudsföreställning alls och att 16 av 20 sade sig tänka sällan eller aldrig på Gud. I åk 6 spelar säkerligen även den ”religiösa kris” barnet hamnar i, mellan 9 till 12 år, roll.


I det samhälle våra barn lever i, släpper många sin eventuella gudstro vid denna ålder och förklarar sina existentiella frågor på ”vetenskaplig” basis. Dessutom märktes att eftersom majoriteten av klassens elever inte fäste stor vikt vid Gud, så vill inte gärna de som har en gudstro visa detta inför kompisarna.


Ointresset i åk 2 var, som sagt, oväntat. Vi hade trott att dessa barn skulle vara mer nyfikna på Gud och villiga att diskutera och fråga. Istället verkade även dessa mindre barn tycka att ämnet var konstigt.

Vad är skolans roll och vad kan vi som lärare göra för att få barnen mer intresserade?


Med kunskaper om en antropomorf respektive icke-antropomorf gudsföreställning, kan läraren anpassa undervisningen efter elevernas mognadsnivå. I de lägre årskurserna får läraren vara försiktig med symboler och liknelser. Barn har svårt att förstå symboler. Det religiösa språket bör synliggöras av en vuxen. Det kan vara nog så svårt att förstå att religionen har en begreppsvärld och vetenskapen en annan. En ”molngubbe” tar uppenbarligen lätt plats i barnens konkreta tankevärld, för att sedan förkastas, då med hela den föreställningsvärld som hörde till, när barnen går in i ett abstrakt tänkande.


Mörck och Westling menade också att barnens intellektuella kapacitet inte är avgörande för om de har en antropomorf gudsföreställning eller inte. Detta påstående stämmer väl med våra iakttagelser.


Kanske har vi alltför svårt att bemästra ett symbolspråk idag, när vi lever i en vetenskapskultur som baseras på saklighet och exakthet. Religionens mer vaga begrepp upplevs som svårtillgängliga och skapar osäkerhet hos såväl lärare som elever.


Skolan måste stimulera barnens intresse. Genom att lägga undervisningen på rätt nivå bör vi kunna hålla nyfikenheten vid liv och undvika att barnen tappar allt engagemang när/om de inte längre tror på bilden av ”en vitskäggig man som sitter på ett moln”. Denna anpassning är dock viktig i båda riktningarna. Lika förödande som det är för barnens intresse med understimulering, är det att överskatta barnens förmåga till abstrakt tänkande.


Det är ett mänskligt behov att reflektera kring existentiella frågor. Hur sekulariserat vårt samhälle än blir, kvarstår säkerligen frågor kring livets mening, jordens uppkomst osv. Detta är frågor som skolan måste understödja och ge utrymme. Inte rygga för dem, vilket kanske är den enkla vägen.


Sammanfattning


Religionens språk kan sägas behandla en verklighet som inte låter sig beskrivas i exakta termer. Detta innebär också svårigheter att förmedla denna begreppsvärld i skolans undervisning.


Vårt arbete syftade till att göra en jämförande undersökning mellan åk 2 och åk 6, gällande barns gudsföreställning och symbolförståelse, i ett allt mer sekulariserat samhälle. I vår undersökning görs en jämförelse mellan våra resultat och forskning med en likartad inriktning, från slutet av 60-talet och början av 70-talet, inom det så kallade UMRe projektet.


I den första delen av vårt arbete presenteras relevant forskning, företrädesvis inom den kognitiva skolbildningen, med Piaget som förgrundsfigur.


Undersökningsgruppen bestod av tio elever i våra respektive praktikklasser. För att få en uppfattning om barnens gudsföreställning lät vi dem göra en teckning av ”Gud”, därefter intervjuade vi dem med utgångspunkt från teckningen. Under intervjun tillfrågades även barnen om hur ofta de tänker på ”Gud”. Resultaten tolkades och sammanfattades i tabeller.


Barnen i åk 2 hade i huvudsak en antropomorf gudsföreställning, vilket väl överensstämde med resultat från tidigare undersökningar. Resultatet i åk 6 visade även där på en påfallande hög grad av antropomorfism, något som var mer anmärkningsvärt. Forskningsresultat från UMRe projektet visar på en dominans av icke-antropomorfism i åldersgruppen. Elever i åk 6 befinner sig i ett skede där de övergår i ett abstrakt tänkande och detta förutsätts inverka på den religiösa symbolförståelsen. Intresset för ”Gud” var lågt i båda våra undersökningsgrupper. Åtta av tio elever i båda grupperna tänker sällan eller aldrig på ”Gud”.


Även om vår undersökning inte gör anspråk på att vara direkt jämförbar med resultaten från UMRe projektet, tycker vi oss se en tendens i vårt resultat. Barn i vår undersökning förefaller vara sämre förberedda för religiös symbolförståelse än vad barnen var för drygt 20 år sedan. Med minimal religiös erfarenhet dröjer sig lätt det antropomorfa tänkandet kvar, vilket också inverkar på den religiösa symbolförståelsen. När ”molngubben” så småningom förkastas som en sagofigur, avfärdas lätt också den föreställningsvärld som hör till. Detta resultat antyder att religionsundervisning med ambition att förmedla religiöst symbolspråk, ställs inför nya svårigheter i takt med samhällets sekularisering.
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Bilaga 1. Intervjufrågor


1.
Berätta vad du målat?


2.
Varför målade du så?


3.
Var det svårt? Varför var det svårt? Varför var det inte svårt?


4.
Skulle du vilja ändra något?


5.
Stämmer bilden med hur du ser på Gud?


6.
Hur ofta tänker du på Gud?


7.
Vad menar du med ”Gud”?


Bilaga 2. Teckningar




Bild PD




Bild FA




Bild PC




Bild F1




Bild F3




Bild P5
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