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The purpose of this study is to describe children’s life issues. What kind of questions they 

have about life, their thoughts about life. Another purpose of this study is to see the 

differences in how children’s thoughts about life have changed through the years. I have used 

a book called Barns tankar om livet written by Sven G Hartman which I used to make a 

comparison.  

This study will also discuss what the policy documents for Swedish schools say about the 

subject “life issues” or the questions of life. 

The method used for this study is a qualitative research method. Eight children got 

interviewed and the results have been represented in a dialogue together with Hartman (1986) 

and Hartman (2007) result.  

For any further research of this study it would be interesting to do a study that shows whether 

Swedish schools follow the policy documents in the case of the “life issues”. To see how 

much the schools discuss such things.  

 

Keywords: Life issues, thoughts about life, the Swedish school policy documents, qualitative 

research. 
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vara med. Utan deras vilja så hade inte denna studie varit möjlig.  

Jag vill också tacka min handledare Mats Bergenhorn för hans handledning och för all hjälp 

jag har fått.  
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1. Introduktion 
 

Den här uppsatsen handlar om barns livsfrågor. Den tar upp hur ett antal barn i 11- 

årsåldern tänker kring olika livsfrågor som har med livet, döden, människan och 

religion att göra.  

 

Sedan januari år 2013 har jag arbetat som vikarie på olika skolor i Kristianstad 

kommun. Jag har under den här tiden kommit i kontakt med många elever som lever 

och tänker olika. Det var detta som gjorde att jag blev intresserad av att veta hur barn i 

dagens samhälle upplever olika frågor som har med livet att göra. Dessa barn 

tillbringar en stor del av sitt liv i skolan, precis som alla andra barn vilket betyder att 

skolan har en viktig roll i barnens identitetsskapande.  

 

Hur mycket tar skolan egentligen upp när det gäller olika livsfrågor? Sådana frågor 

som handlar om livet, döden, människan etcetera tas sällan upp och barnen får ingen 

chans till att utveckla självständighet för att själva kunna formulera sig i olika 

livsfrågor. Det jag menar är att skolan, som är en av de saker som påverkar ett barn 

mest, inte tar upp detta med barnen så mycket som det egentligen behövs. Vi lever 

idag i ett mångkulturellt samhälle där vi ständigt påverkas av andra människor från 

olika bakgrunder och massmedia som spelar en allt större roll i våra liv, vilket 

påverkar vårt sätt att tänka, handla och vara. 

 

Jag tror att barn, oavsett ålder, tänker kring dessa livsfrågor och med denna uppsats 

kommer jag undersöka hur ett antal barn i årskurs fyra tänker kring livsfrågor, om de 

ens tänker på dessa frågor och vem de pratar med om dessa. 

 

1.1 Syfte 
 

Efter att ha läst boken Barns tankar om livet (1986) skriven av Sven G Hartman, har 

jag valt att denna studie ska visa en jämförelse av mitt och Hartmans resultat. Alltså är 

syftet med denna uppsats att visa skillnader och likheter på mitt och Hartmans resultat. 

Frågeställningarna till denna uppsats är: 
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 Hur tänker barn i årskurs fyra kring olika livsfrågor?  

 Finns det några skillnader på hur barn tänkte då och hur de tänker nu?  

2. Kunskapsbakgrund 
 

Denna uppsats handlar om livsfrågor och hur barn i årskurs fyra tänker kring dessa 

frågor. Denna uppsats tar därför upp teori kring hur olika forskare definierar begreppet 

livsfrågor och hur livsfrågebegreppet förändrats i styrdokumenten. 

 

2.1 Livsfrågor 
 

Som definition av vad livsfrågor är, använder Hartman denna definition: 

  

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för 

tillvaron i allmänhet. När man möter en livsfråga hos en person är den ett 

uttryck för ett behov att bearbeta och formulera upplevelser av omgivningen 

och av den egna personligheten i förhållande till den och till tillvaron.  

 

(Hartman, 1986 s 43) 

 

Hartman menar att denna definition är bred och att den är sluten till frågans och 

frågandets funktion istället för att den ska vara knuten till något ämne.  

Vidare beskriver Hartman hur livsfrågor är en viktig del av den tankevärld man kan 

möta hos ett barn. Han skriver att ordet ”livsfråga” säger sig självt att man kan 

betrakta en persons livsfrågor som något som söker ett svar.  

 

Anledningen till att livsfrågor uppstår hos ett barn menar Hartman, är för att 

människan tänker kring sin situation och sig själv. En individ vill tidigt förstå och 

finna en mening med den tillvaro som han eller hon lever i. Detta är frågor som följer 

en under hela livet vilket medför att man uttrycker sig kring livsfrågor på olika sätt 

genom åren som går. 

 

Hartman (2007, s 21) skriver att det är i olika möten som barn har i livet, t ex i möten 

med andra människor eller andra levande varelser, som barnet utvecklas. Mötena 

behöver inte vara med någonting levande utan dessa möten kan se ut på olika sätt. 
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Man kan ta ett exempel i möten med olika aktiviteter som barnet har. Författaren 

menar att det är i möten som dessa, som barnet börjar ställa frågor om livet. Med hjälp 

av dessa möten och samtal som barn har formas det olika värderingar hos dem. Dessa 

värderingar menar han är som något slags svar till livsfrågorna.  

 

Dahlin (2004, s 49) skriver att livsfrågor är frågor som en individ ställer till sig själv 

eller till andra i sin omkrets. Dessa frågor menar han saknar förnuftiga svar, vilket han 

förklarar med att en livsfråga är en fråga som inte har något direkt svar. Det är inte 

något vi kan veta utan det är bara något vi kan välja att tro eller att inte tro på.  

 

Genom tidigare undersökningar som gjorts om livsfrågor menar Dahlin att även om vi 

som individer förknippar frågor kring politiska och sociala företeelser med olika 

frågor som har med livets mening att göra, så har det även med andra olika typer av 

frågor att göra.  

 

Som svar på dessa livsfrågor menar Dahlin (2004, s 51) att kan man använda sig utav 

fakta. De livsfrågor som kan besvaras med fakta handlar om krig eller liknande men i 

grund och botten menar han att man inte kan besvara en livsfråga med enbart hjälp av 

fakta. Man kan dessutom besvara en livsfråga med hjälp av sättet man handlar menar 

författaren, då han tar ett exempel om sättet hur man lever vilket kan besvara frågan 

om vad som är meningen med ens liv.  

 

I en tolkning som ges av Eriksson & Ericsson (1982, s 3) i vad som kan tas in i 

begreppet livsfrågor menar de att det är frågor om religion, människovärde, födelse 

och död, politik och människan och natur i samspel. Livsfrågor kan vara svåra att 

förklaras då författarna menar att de ska förklaras med ord. De menar att abstrakta 

saker, som det för det mesta är frågan om, är svåra att förklara, då barn till exempel 

tänker på ett annats sätt än vad vuxna gör. 

 

2.2 Historiskt – Lgr69, Lgr80 och Lpo94. 
 

Enligt Dahlin (2004, s 49) så förekom ordet ”livsfråga” för första gången i ämnet 

religionskunskap i Lgr69. Han menar att när nazismens fasor och grymheter blev 

exponerade för världen så såg man dessa livsfrågor som en lösning på denna fasa. 
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Författaren skriver vidare att idén med den här religionskunskapsundervisningen var 

att eleverna skulle ha sina egna och andras frågor i åtanke när de studerade de olika 

religionerna med varandra och på detta sätt skulle eleverna få hjälp att utveckla en 

”personlig livsåskådning”.  

 

Hartman (2007, s 20) skriver att frågor som rör verklighetens baser och människors 

grundvillkor är frågor som alltid har engagerat människan men det var inte förrän år 

1969 och 1980 som ordet livsfråga dök upp i läroplaner för grundskolan i Sverige. Det 

fanns ingen definition av begreppet utan det angavs exempel på vilka frågor det berör 

fortsätter Hartman. Enligt honom handlade frågorna om livet, döden, skuld och 

ansvar. 

 Något som påverkade skolan till att föra in begreppet ”livsfrågor” i pedagogiken 

menar Hartman (1986, s 236) var för att den svenska kyrkan från början var skolans 

huvudman och det var kristendomsämnet som var skolans dominerande ämne. Det var 

inte förrän på 1960- och 70- talet som olika intressen bröts mot varandra. Människor 

som hade kyrkliga intressen och grupper som var starkt kritiska mot religion och 

kyrka samt invandrargrupper med olika religiösa bakgrunder var anledningen till 

denna situation menar Hartman.  

 

Begreppet ”livsfrågor” fördes in i Lgr 69 samtidigt som ämnet religionskunskap och 

det var nog en av de små skillnaderna från den förra läroplanen då Hartman (1986, s 

245) menar att det inte var någon större skillnad på den gamla läroplanen och Lgr69.  

Olivestam (2006, s 31) skriver att innan införningen av Lgr69 gjorde 

Skolöverstyrelsen en undersökning som hade titeln Tonåringen och livsfrågorna. 

Meningen med denna undersökning var att se elevernas intresse för de moment som 

skulle rymmas i ämnet religionskunskap i grundskolan. Eleverna som hade deltagit i 

denna undersökning visade att de hade ett större intresse för deras egna livsfrågor än 

vad de hade för en undervisning bedriven med enbart fakta om de olika religionerna. 

 

Olivestam (2006, s 31) förklarar vidare att undersökningarna fortsatte och år 1980 

gjordes en ny undersökning med titeln Tonåringen och livet. Det var den här 

undersökningen som la fast att elevernas intresse för deras egna livsfrågor inte hade 

förändrats och att ämnet religionskunskap fortfarande dominerades av mer fakta om 

de olika religionerna.  
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Hartman (1986, s 247) skriver att år 1980 bekräftades elevernas livsfrågor som någon 

passande utgångspunkt i den nya läroplanen Lgr80. Begreppet livsfrågor nämndes nu 

som en del av olika begrepp som tro och etik, menar han. I ett utdrag som Hartman 

använt från Lgr80 står det att skolan ska ge eleverna insikt i livsåskådningsfrågor.  

Dessa frågor är samlevnadsfrågor, internationella frågor, miljöfrågor, familjefrågor 

etcetera. Vidare förklarar han att i och med införandet av Lgr80 kunde man nu se en 

ökad vikt för livsfrågepedagogiken i grundskolan och han fortsätter med att förklara 

hur man samtidigt som denna förändring gick från en så kallad regelstyrning till 

målstyrning.  

 

Dahlin (2004, s 51) menar att meningen med livsfrågepedagogiken som grundval för 

undervisningen i ämnet religionskunskap var att eleverna skulle få hjälp att hitta svar 

på sina egna livsfrågor genom att studera de olika världsreligionerna. Han menar att 

denna sorts pedagogik verkar förnuftig och att barnen genom användandet av denna 

livsfrågepedagogik skapar sin egen livsåskådning, världsbild och blir inspirerade till 

olika idéer eller andra religioner.  

Inför införandet av 1994 års läroplan var ambitionerna höga till att förändra skolans 

innehåll menar Olivestam (2006, s 32), men religionsämnet i grundskolan var inte ett 

av de ämnen som berördes utan det var religionsämnet i gymnasiet som förändrades 

då det blev ett så kallat ”kärnämne”. Elevernas tidigare krav på livsfrågor och frågor 

om etik och moral var något som religionsämnet skulle motsvara nu, menar 

Olivestam. Religionskunskapen fick inte bli ett ämne som förmedlar fakta, utan fakta 

skulle tolkas och prövas, samtidigt skulle den kunna tillämpas i elevernas vardag 

förklarar författaren vidare.  

I Lpo94 kan vi läsa om hur ämnet religionskunskap ska bidra till att eleverna 

utvecklar förmågan till att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och den 

omgivning de lever i. Eleven ska också utveckla en beredskap till att agera ansvarsfullt 

samt bearbeta existentiella frågor, trosfrågor och betrakta tillvaron utifrån ett etiskt 

perspektiv som ingår i en personlig utvecklingsprocess (Lpo 94). Vidare i Lpo94 står 

det att människor reflekterar över sådana frågor och att varje människa behöver 

tillägna sig olika redskap i form av traditioner, språk och symboler för att söka mening 

för de frågor som hen ställs inför livet. I ämnet religionskunskap ska skolan sträva 

efter att eleven reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hens 

liv.  
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I ett annat avsnitt från Lpo94, i ämnets karaktär och uppbyggnad så står det att 

ämnet religionskunskap har både ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv.  

Det individuella perspektivet och ämnet ska ge eleverna möjligheter till att arbeta med 

sina egna livsfrågor. I Lpo94 belyses också hur ämnet religionskunskap har 

människans frågor inför livet som utgångspunkt oavsett om dessa uttrycks religiöst 

eller icke - religiöst. Vidare står det att man medvetet och metodiskt arbetar med 

livsfrågor hör till ämnets kärna då varje människa mer eller mindre strävar efter att 

finna sammanhang i tillvaron. 

 

Ett av målen i Lpo94 i ämnet religionskunskap är att eleven efter det femte skolåret 

ska kunna prata om och göra egna reflektioner kring livsfrågor som rör vardagliga 

situationer och efter det nionde skolåret ska eleven kunna reflektera över och 

formulera sig kring viktiga livsfrågor. 

 

2.3 Från kristendomsämne till religionskunskap 
 

Olivestam (2006, s 33) tar upp några tyngdpunktsförskjutningar i 

religionsundervisning där han visar hur man i tidigare dominerande 

undervisningsinriktning skulle studera livsfrågor och gör en jämförelse med en 

kompletterande/förstärkande undervisningsinriktning. Författaren skriver att livsfrågor 

i den tidigare undervisningsinriktningen studerades utan några klara anknytningar till 

religioner eller till övriga livsåskådningar men i den kompletterande 

undervisningsinriktningen så studeras religioner, livsfrågor och livsåskådningar som 

svar på människors frågor om livet och den tillvaron de lever i. Vidare visar 

författaren hur fokus har legat på fakta om religioner i den tidigare dominerande 

undervisningsinriktningen men i den kompletterade eller förstärkande 

undervisningsinriktningen så las nu fokus på elevens livsfrågor, etiska dilemman och 

mångkultur. 

Han redogör också för hur innehållet i kristendomsämnet från år 1842 förändrats till år 

2007.  

1842  

Konfessionell kristendomsundervisning, påverkan grundad på biblisk 

historia och luthersk katekes 

1919 
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Interkonfessionell kristendomsundervisning grundad på Gamla 

testamentets tio bud och Nya testamentets bergspredikan 

1940/46 

Två utredningar, den första mot vidareutveckling av påverkansideal för 

det bestående samhället, den senare mot frihet och utveckling för eleven i 

ett samhälle i ständig utveckling 

1962/64 

Objektivitetsprincipen införs som norm för skolans undervisning, fostran 

tonas ner 

1968/70 

Orienteringsämnen införs, undervisningen ska vara objektiv men 

samtidigt saklig och engagerande, utan fortfarande syfte. 

1980 

Beslut att eleven ska fostras men mindre fokus på hur 

1994 

Tyngdpunktsförskjutning från religion mot etik, livsfrågor och 

värdegrund 

2007 

Mångkulturellt- mångreligiöst, etik, livsfrågor och värdegrund 

 

(Olivestam, 2006 s 22,23) 

 

2.4 Religionsvetenskap och livsfrågor i Lgr 11 
 

År 2011 kom det en ny läroplan, Lgr 11 och det är den läroplan som genomsyrar 

skolan idag. 

 

Syftet med undervisningen i ämnet religionskunskap är att undervisningen ska 

stimulera eleverna till att reflektera över olika livsfrågor, deras identitet och deras 

etiska förhållningssätt. På detta sätt så ska undervisningen i ämnet skapa 

förutsättningar så att eleverna utvecklar en personlig livshållning och förförståelse för 

deras egna och andra människors sätt att tänka och leva (Lgr 11, sid 187) 
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Vidare i Lgr 11 står det att eleverna ska ges förutsättningar till att kunna analysera och 

ta ställning i etiska och moraliska frågor. Sammanfattningsvis ska eleverna ges 

förutsättningar till att utveckla sin förmåga till att reflektera över livsfrågor, sin egen 

och andras identitet.  

 

Beroende på vilken årskurs det handlar om så står det lite olika om vad 

undervisningen i religionskunskap i Lgr11 ska behandla. I årskurs ett till tre står det att 

samhällsorienterade ämnen ska behandla livsfrågor som har betydelse för eleven. 

Detta är frågor om till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, 

jämställdhet och relationer. I årskurs fyra till sex står det i Lgr11 om identitet och 

livsfrågor. Ämnet ska ta upp hur olika livsfrågor till exempel om vad som är viktigt i 

livet och hur eller vad det innebär att vara en bra kamrat. Hur olika livsfrågor, till 

exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden och vad religioner och andra 

livsåskådningar kan ha för betydelse för människors identitet, livsstil och 

grupptillhörighet (Lgr11, sid 190).  

 

Det finns ingen större skillnad från årskurs fyra till sex och sju till nio förutom att 

ämnet tar upp riter, till exempel konfirmation och vilken funktion vid formandet av 

identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. 

 

2.5 Hartmans undersökning 
 

För mer än 20 år sedan skrev Hartman skrev en bok med titeln Barns tankar om livet. 

Under den tiden som undersökningen höll på så var det Lpo 80 som genomsyrade de 

svenska skolorna.  Sammanlagt deltog mer än 1000 barn i undersökningen. Avsikten 

med den undersökningen var att ge kunskap om barn och vad barn funderar på, om 

barn som livsåskådare och om hur livet som liten är. I Hartmans (1986) undersökning 

är det barnen som varit den centrala punkten. 

 

Syftet med undersökningen som Sven G Hartman gjorde var alltså att ta reda på vad 

barn funderade på.  Han undersökte hur ett antal barn tänkte kring olika livsfrågor så 

som livet, döden, förändringar med mera. Hartman gjorde en stor undersökning där 

han studerade hur elever i olika åldrar tänkte kring livet och vilka funderingar de hade.  
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3. Metod och material 
 

I den här delen tar jag upp val av metod, hur jag har gått tillväga vad gäller insamling 

och bearbetning av det empiriska materialet. Jag tar också upp hur jag tagit hänsyn 

till de etiska reglerna för forskning som vetenskapsrådet ger.  

 

Det första jag gjorde var att informera eleverna om vad min undersökning handlar 

om. Jag gick igenom några frågor som jag skulle ställa till dem på intervjun så att 

eleverna skulle veta lite om vad som väntade dem ifall de ville ställa upp. Eleverna 

fick också ställa frågor till mig som hade med undersökningen att göra. Eftersom att 

informatörerna är 11 år gamla var jag tvungen att först ha föräldrarnas medgivande, 

innan jag kunde börja. Jag gav eleverna var sitt papper där det stod vad uppsatsen 

handlade om och om föräldrarna ville låta sina barn ställa upp på den här 

undersökningen. Jag berättade att allt kommer att vara anonymt och att jag inte heller 

kommer att skriva ut från vilken skola eller klass detta resultat kommer ifrån. 

Eleverna och föräldrarna fick också veta att det resultat jag får inte kommer att 

användas i något annat syfte förutom till denna undersökning. 

 

På grund av elevernas låga ålder så var jag tvungen att använda mig utav 

vetenskapsrådets vetenskapliga regler som innehåller 4 huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet - och nyttjandekravet. 

Dessa krav behandlar hur forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Forskaren ska ha uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens 

samtycke och i detta fall var jag tvungen att ha förälders eller vårdnadshavarens 

underskrift. Följer man vetenskapsrådets regler så ska man skapa en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande uppgifter och dessa uppgifter får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

 

3.1 Material 
 

För att denna uppsats ska bli så bra som möjligt har jag använt mig utav Sven G 

Hartmans bok Barns tankar om livet skriven 1986. Jag har också använt en nyare 
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upplaga av denna bok som är tryckt 2007 och skriven av Sven G Hartman samt 

Tullie Torstenson-Ed. Jag har använt dessa två böcker eftersom jag vill att min 

jämförelse av dessa studier ska bli så bra som möjligt samt att jag innan jag börjar 

skriva min uppsats får en större förståelsehorisont kring ämnet. Jag har också använt 

mig utav den nyare studien Hartman (2007) gjort. I den nya upplagan kan man se 

hur han har ”förnyat” sin studie, han har alltså gjort en ny studie men som ändå är 

kopplad till sin studie som gjordes under 1980- talet.  

Anledningen till varför jag har valt både en äldre upplaga och en nyare upplaga av 

Sven G Hartman är för att jag har använt mig utav olika motiv som förekommer i 

både hans nya studie och i den gamla. Den gamla studien tar upp om hur barn tänkte 

under 1980-talet medans den nya upplagan tar upp om hur barn tänker kring olika 

livsfrågor i början av 2000-talet.  

 

Annat material som jag har använt till denna uppsats är olika läroplaner som har 

funnits genom tiderna, det vill säga Lgr69, Lgr80 och Lpo94. Detta för att jag vill i 

denna uppsats visa hur ämnet ”livsfrågor” uppkom samt hur detta ämne har fått en 

större betydelse i undervisningen.  

 

3.2 Kvalitativ studie 
 

Jag valde att göra en intervjustudie, alltså en kvalitativ undersökning. Backman 

(2008) skriver att en kvalitativ metod innebär att den inte använder sig utav siffror 

utan denna metod innefattar verbala formuleringar, det kan både vara skrivna eller 

talade. Mina intervjufrågor till denna uppsats baseras på Hartmans (1986) och 

(2007) undersökning där Hartman (1986)  och (2007) tar upp frågor om döden, livet, 

människan, Gud, religion, familjerelationer och etcetera.  

 

När man intervjuar ett barn kan det vara svårt att hålla sig strikt till frågorna som 

man har planerat till intervjun då barn gärna pratar om allt mellan himmel och jord, 

så därför har det under intervjun förekommit följdfrågor eller frågor som Hartman 

(1986) inte använt sig utav i sin undersökning. Solvang & Holme (2012, s 99) 

förklarar att det finns en styrka med en kvalitativ intervju, då samtalet mellan 

informanten och den som intervjuar liknar ett vardagligt samtal. Som forskare har 

man bara gett ramarna för vad intervjun ska handla om, undersökningspersonen är 
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den som skall ha störst påverkning i intervjun, menar författarna. De förklarar vidare 

att det finns begränsningar på hur många undersökningspersoner man kan ha med i 

sin intervjustudie, allt beror på vad studien kräver. I den här studien krävdes det 

minst sex personer men jag valde att ha med åtta då jag ville få fram mer riklig 

information. Skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ studie är att man i en 

kvalitativ studie inte har några frågeformulär menar Solvang & Holme (2012, s 

100), den som intervjuar vill inte att det ska finnas någon styrning i intervjun och 

vill att de tankar och frågor som kommer fram från undersökningspersonen ska vara 

resultat av deras egna uppfattningar, förklarar författarna. De menar att syftet med 

en intervjustudie ska vara att man ökar informationen, att man skapar en djupare 

grund och får då på så sätt mer fullständiga uppfattningar om det vi studerar.  

 

3.3 Val av informatörer 
 

Efter att ha arbetat ett antal veckor med några elever valde jag att göra min 

undersökning tillsammans med dem. Jag utgick från Hartman (1986, s 104) då han 

menar att barn i 10-11 årsåldern är mer öppna och visar ett stort intresse till 

livsfrågor, vidare förklarar han att mellanstadiebarn utvecklas snabbt, de observerar 

sin utveckling och får på så sätt mycket att fundera över (a.a. s 131).   

Eleverna i min undersökning är 11 år gamla Jag har intervjuat totalt åtta barn, 

både pojkar och flickor. Antalet flickor är större än antalet pojkar, då inte så många 

pojkar valde att ställa upp, 33 % är pojkar och resterande flickor. 

Eftersom att eleverna är i den unga åldern var jag rädd för att eleverna skulle känna 

press, därför förklarade jag att i denna undersökning finns det varken rätt eller fel 

utan att jag bara ville veta vad de tänker på när jag ställer mina frågor.  

 

3.4 Insamling av det empiriska materialet 
 

Jag spelade in intervjuerna på min mobiltelefon och efter att intervjuerna var färdiga 

har jag transkriberat dessa. Jag har läst igenom och har genom både mitt och 

Hartmans resultat skapat en analys. Jag har precis som Hartman valt att dela in 

frågorna eller svaren i olika avsnitt eller motiv som han kallar det. Jag kommer först 

behandla fråga ett om som handlar om livet och sedan fortsätta med de andra 

frågorna och svaren. 
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4. Resultat 
 

Innan jag börjar med att presentera resultatet vill jag först förklara hur uppsatsen 

fortsätter. Under varje avsnitt tar jag upp vad barnen har sagt gällande frågan som 

ställts till dem och samtidigt förklarar jag vad Hartman fick för resultat när han 

ställde dessa frågor i sin undersökning. Resultatet av den här uppsatsen presenteras 

som en dialog med Hartmans undersökning och resultat.  

I den sista delen av uppsatsen är det en sammanfattning av uppsatsen.  

4.1 Livet och framtiden 
 

Hartman (1986) tar upp hur barn i hans studie berättat om vad tänker kring livet. 

Barnen i hans studie skriver hur de funderar på sådana saker som till exempel 

atomer, varför livet är som det är, om universum är oändligt och så vidare. Barnen i 

min studie fick frågan om de någonsin tänker på livet och vad de tänker på då.  

- Tänker du på livet? 

- Nej, ibland 

- Vad tänker du på ibland då? 

- Att en dag kommer jag att vara borta. Alla gråter när jag är borta för jag är 

hockeyproffs. 

Flicka åk 4 

Några svarar med att deras liv är bra och att de tycker synd om dem som har ett 

dåligt liv. En pojke svarade att han tänker på att han vill ha en hund medan en annan 

sa att han tycker att livet är en utmaning, något spännande. Hartman (1986) skriver 

att barnens frågor alltid har en grogrund vilket han förklarar med att det måste ha 

hänt något som berör barnet för att barnet ska ha en fråga till det.   

För att få ut mer på den här frågan om livet bad jag barnen som deltog i min 

undersökning att fortsätta meningen när jag är för mig själv så funderar jag på… 

Svaren som jag fick var mycket givande. Svaren var alltifrån frågor om hur världen 

skapades till att barnen funderade på vilket väder det blir. En berättar så här: 

”Ja, jag brukar fundera på vad det blir för mat i skolan, och sen brukar jag 

fundera på om jag ska läsa eller inte, för då har jag inte riktigt koll på, för vi 

ska ju läsa 30 sidor och då har jag istället läst 60-70 sidor. Hm… jag brukar 
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tänka på mina kompisar och så brukar jag tänka på dom roliga stunderna vi 

har haft med våra djur. Mm…” 

Flicka åk 4 

En pojke svarar kort på frågan med att han tänker på vilket väder det blir sen medans 

en annan pojke säger så här: 

”Det kan vara lite olika från dag till dag men jag gillar ju att tänka mycket. 

Ibland tänker jag på universum så, och ibland tänker jag på framtiden och så 

brukar jag tänka på när jag blir stor, när jag flyttar hemifrån hur det ska gå o 

så. Det brukar jag ofta tänka på.” 

Pojke åk 4 

Även om det inte fanns någon direkt fråga om framtiden i min intervjustudie så ser 

jag hur frågan om livet kopplas till frågor om framtiden. Den här pojken tänker på 

hur hans framtid kommer att bli, en annan tänker på hur hon kommer att bli ett 

hockeyproffs och så är det den här flickan som säger så här i frågan om vad hon 

funderar på:  

”Nä… jo lite… men jag tänker på hur mitt liv ska bli sen. Om det ska bli bra om 

det ska bli dåligt.” 

Flicka åk 4 

Den här flickan tänker precis som pojken om hur framtiden kommer att bli. I frågan 

om frågor om framtiden förklarar Hartman (1986, s 137) att precis som det finns ett 

spänningsfält mellan individ och samhälle hos oss vuxna så finns den också i barnens 

perspektiv på framtiden. Författaren förklarar vidare att barns uppfattning av 

framtiden inte alltid är så positiv eller om man ska kalla det optimistisk. Han ger ett 

exempel från sin egen studie på hur en flicka har svarat på frågan om vad hon tänker 

på och svaret blir att flickan tänker på varför man ska ha ”såna” besvärligheter när 

man blir stor och när hon tänker så, så blir hon rädd för att bli stor.  

Jag har inte fått exakt samma svar på min studie men i frågan om pessimistisk syn på 

framtiden eller en negativ syn så kommer det här upp från min studie, där en pojke 

svarar så här på frågan om vad han funderar på. 
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”Inget särskilt… vet inte, riktigt. Mardrömmar. Eh… att min familj sak dö 

någon gång.” 

Pojke åk 4 

En annan har i frågan om livet svarat i samma mönster…   

Nej, inget speciellt. Nä… Varför man måste dö någon gång.  

Flicka åk 4 

4.2 Livshistoria 
 

Innan jag började med mina frågor till intervjun lät jag barnen prata lite fritt om sitt 

liv. Alltifrån var de föddes till vad de gör nu. Hartman (2007) skriver att om man ska 

berätta sin livshistoria så handlar det om att ”skriva in sig själv i ett sammanhang i 

tid och rum och att beskriva sin interaktion med omgivningen över tid” (Sid 98) 

I olika berättelser som författaren tar upp från sin undersökning visar på att barnen 

skrivit om engagemang, utveckling och dramatiska uppbrott som kan väcka känslor.  

Så här berättar en flicka om sitt liv i min studie. 

 

”Jag är polsk och jag flyttade till Sverige när jag var två och ett halvt. Sen så 

skaffade mina föräldrar en katt som hette Tyborg och så gick han bort förra 

året, han blev 14. Sen detta året så fick jag en katt, han hette Svante, han var en 

kattunge och han dog för kanske en månad sen. Och sen så mhm… Ja... Jag 

brukar rita på min fritid. Mm…” 

Flicka åk 4 

 

En pojke berättar hur hans liv är bra, hur allting med hans liv har varit bra. Till 

exempel när han började på innebandy och sedan beskriver han sin glädje för att han 

har lärt sig Zorra.  

 

”Hm… Vad ska jag berätta om… hm… jag spelar hockey, har gjort det ett par 

år. Hm, min pappa t, ja, han tvingade mig att hänga med till ishallen sen blev 

det så att jag ville spela hockey. Och sen har det varit dåligt i skolan rätt så 

länge, för vi har haft en gammal fröken som har bara skyllt på mig. Till exempel 

när Oliver och dom hade krossat en ruta så ringde hon hem till mamma och sa 

att jag hade krossat en ruta. Och sen då, så sa jag ju till mamma men jag har ju 

inte varit i skolan o sen så hade hon ju då sagt förlåt, så det känns lite sådär…”  
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Flicka åk 4 

 

Så här berättar en flicka om sin livshistoria. Den här flickan visar känslor under tiden 

hon berättar. Vidare kommer hon in på förändringar och tar upp hur hennes liv 

förändrades till det bättre när hennes fröken, som orsakat henne en massa dåligt, 

slutade på skolan. 

 

4.3 Förändringar 
 

Alla människor är med om förändringar någon gång i livet. Ens liv kan förändras på 

många sätt. Hartman (2007, s 39) menar att förändringar hos barn som har med 

familjebilden att göra kan skapa oro hos dem. Dessa förändringar, menar han, är 

ibland förändringar som inte barnen kan påverka. Det kan handla om alltifrån att 

föräldrarna skiljer sig till att en ny familjemedlen. Författaren menar förändringar 

både kan skapa oro och möjligheter. De kan handla om alltifrån att barnen har flyttat 

till olika ställen, djur som har gått bort eller att man fått ett nytt syskon, menar han. 

I min studie låter jag barnen prata lite om sina funderingar kring förändringar. 

Barnen tar upp exempel på bra förändringar och dåliga förändringar. Här är ett 

exempel på hur en flicka i årskurs 4 ser på förändringar 

 

”Att ens liv kan förändras när det kommer in en ny i familjen. Eh… eller när en 

kompis som man leker med inte är där eller typ när någon dör i familjen då kan 

livet förändras.” 

Flicka åk 4 

 

Den här flickan pratar om förändringar genom att man får en ny familjemedlem och 

genom att man förlorar någon familjemedlem. Nästa person är också en flicka från 

årskurs 4 som berättar om förändringar som har skett i hennes liv. Här kan vi läsa om 

en flytt och när hennes katt Svante gick bort.  

 

”Mm... det var då när jag flyttade från polen och det förändrades väldigt 

mycket när min katt Svante gick bort för han brukade ligga i mitt knä när jag 

sov.” 

Flicka åk 4 
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En annan flicka berättar att de kan vara både bra och dåliga. Hon ger ett exempel på 

en dålig förändring som skett i hennes liv. 

 

”När jag gick i tvåan så fick man ha Pokémon kort och de hade inte jag och sen 

när man började trean så fick man inte ha det och då kände man sig arg, sen nu 

när man kommer upp i fyran skulle vi egentligen ha mobiltelefoner men det får 

man inte ha.” 

Flicka åk 4 

 

En av de stora förändringar Hartman tar upp från sina studier är föräldrarnas 

skilsmässa. Han menar att barnen beskriver föräldrarnas skilsmässa sakligt utan att 

barnen säger något negativt om deras föräldrar. Två barn i min studie nämner att 

deras föräldrar är skilda, en av dem svarar också att: 

 

”Dom kan både var bra och dåliga… och men… till exempel när mina 

föräldrar skildes och det var både bra och dåligt. A… nä, inte mer.” 

Flicka åk 4 

 

Om jag jämför mitt och Hartmans resultat från år 2007 ser jag att det finns likheter. 

Han pratar om hur barn reagerar vid förändringar och vilka dessa förändringar har 

visat sig vara i hans tidigare studier, samma sak har min studie visat ett antal år 

senare. 

 

4.4 Döden och himlen 
 

Ett tema eller ett mönster som kom upp i frågorna om livet var frågan om döden. 

Precis som i Hartmans (1986, s 134) studie, där han skriver att döden är ett 

återkommande tema i sitt undersökningsmaterial. Han förklarar att det förekommer 

olika infallsvinklar hos barnen på frågan om döden.  

Författaren skriver att från äldre studier som gjorts så kan man läsa om hur barns 

intresse för frågor om döden i nio - till tolvårsåldern inte skulle vara så intressanta. 

Intresset skulle minska och skulle stärkas senare vid puberteten, förklarar han. Precis 

som Hartmans undersökningsresultat inte visade något stöd till denna gamla studie 

Hartman (1986, s 134) gjorde inte min studie det i heller. Eftersom författaren gjort 



20 

 

en studie av barn i olika åldrar så skriver han i sin bok att det inte fanns någon större 

skillnad på åldern när det kommer till förekomsten av olika tidsmotiv för frågor 

kring döden utan den stora skillnaden mellan förskolebarn och mellanstadiebarn var 

sättet att kunna begripa döden.  

Åldersskillnaden som Hartman pratar om, verkar inte spela någon större roll då 

barnen som jag intervjuat berättar att de tänker på döden, några mycket och andra 

mindre.  

På grund av det stora intresset barnen visade i frågan om döden frågade jag dem om 

de tänker på döden och på vad i så fall. Så här svarade en pojke:  

”Det har jag tänkt mycket på, typ så att allting bara tar slut, att man inte tänker 

ens. Allting bara försvinner, livet, man känner ingenting man kan inte tänka, 

hela världen känns det som försvinner för en.” 

Pojke åk 4 

Hartman (1986, s 136) skriver vidare att barnen ständigt arbetar för att förstå döden 

och dess yttre grunder och på detta sätt bygger de upp en begreppsapparat för döden.  

Dessutom nämner han att barn kan ha olika förhållningssätt till döden och 

konstaterar att barn också tänker på döden. 

En flicka visar att hon har varit med om att någon nära dött och att hon gör en 

koppling mellan döden och hennes kompis. Hon berättar att när hon tänker på döden 

så tänker hon på sin kompis som dog när hon var 8 år och de andra som hon känner 

som har dött. En annan flicka undrar hur det känns att dö och tycker att det känns lite 

konstigt när man tänker på döden. 

”Jag undrar hur det känns att dö, jag vet inte hur det känns… att det känns lite 

konstigt…” 

Flicka åk 4 

På frågan vad som händer efter döden svarar någon av informanterna att man åker 

upp till himlen, en annan menar att man blir en ny människa och någon förklarar att 

det finns olika teorier till frågan om vad som händer efter döden.   
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En av intervjufrågorna var om de någonsin tänker på himlen och universum. 

Hartman (2007, s 127) skriver att frågor om hur allt började, om människan, djur och 

hur universum kom till är frågor som engagerar barnen då hans studie från 1980- 

talet visade detta. I min studie ställer jag frågan om himlen och universum, då svarar 

en flicka som går i årskurs fyra så här: 

”Ibland tänker jag på min mormor som är uppe i himlen och att det är synd att 

man kan få cancer och dö. Hur många planeter det finns i universum, för det 

kanske finns fler än vad vi har sett.”  

Flicka åk 4 

Några frågor som förekom i Hartmans studie var om universum och hur jorden 

skapades. En annan flicka i min studie berättar hur hon funderar på universum och 

fortsätter med att berätta att när hon tänker på det så tänker hon på att universum är 

jättestort. Hartman (2007, s 127) förklarar att barnen som deltog i hans undersökning 

under 1980- talet visade ett stort intresse för detta tema. Han skriver att 10 % av 

barnen själva fantiserade om att göra rymdresor, 5 % fantiserade om de själva hade 

blivit astronauter och 14 % om universums början och slut och 21 % om livet i 

rymden. Det vanligaste med 28 % var att de funderade på om hur universum såg ut.  

I min studie så svarar en flicka att hon tänker på månen och att det hade varit kul att 

åka dit. 

Hade detta förekommit i Hartmans (1986) studie har denna flickas svar tillhört de 10 

% som fantiserade om rymden. En pojke undrar ”om om det typ har kommit en ny planet 

eller om det kommer? Ibland, det är bara ibland” som han tänker kring universum.  

”Mm… att ta det, typ så att det tar aldrig slut. Finns det något annat liv i en 

annan galax? För vi bor i vintergatan och det kanske finns någon annan stans 

där dom har döpt något annat till, med ett annat solsystem.” 

Pojke åk 4 

De här pojkarnas funderingar hör till de 28 % som Hartman (1986) tar upp. De 

funderar på hur universum ser ut och detta gör också den här flickan som undrar hur 

många planeter det finns i universum, för det kanske finns fler än vad vi har sett, 

berättar hon vidare. Min undersökning visar precis som Hartmans (1986) 
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undersökning att det är vanligast att barn tänker på hur universum ser ut. Sedan finns 

det ju de barn som vill utforska rymden men majoriteten har funderingar kring 

rymdens utseende.  

I frågor om himlen och universum kommer frågan om Gud upp. Hartman (1986) 

skriver att man kan i deras studier finna ett stort engagemang hos barnen om frågan 

om Gud.  

4.5 Synen på Gud och religion 
 

Hartman (1986, s 207) skriver att det är vanligt att frågor som har med döden att göra 

förs samman med religiösa frågor. I sin studie bad han sina informatörer att fortsätta 

meningen ”En gång när jag tänkte på Gud…” för att få fram vad barnen tänker på när 

det handlar om Gud och om de ens tänker på det. Eftersom min studie ska likna 

Hartmans studie så mycket som möjligt valde jag att använda mig utav hans fråga för 

att ställa till barnen.  

 

Resultatet som jag fick var att majoriteten av dessa barn inte tror på Gud, samtidigt 

visar de en nyfikenhet för vem Gud är. De tar upp sådant som de lärt sig i skolan om 

Gud kopplat till jordens uppkomst men när de får frågan så svarar majoriteten av 

intervjupersonerna på något sätt, att de inte tror på Gud. Hartman (1986, s 199) 

kommenterar detta i sitt resultat och menar att barnens tro minskar med åldern och 

menar att i 11-12 årsåldern så finns det en brytningsperiod i barnens religiösa 

utveckling. 

 

En pojke berättar att det var Gud som skapade världen, en annan flicka berättar att 

han var mäktig, han kunde skapa jorden på 7 dagar samtidigt undrar hon hur han 

kunde göra det. En annan pojke i årskurs 4 svarar så här: 

 

”Jag tänkte på att han var väldigt mäktig och bra och för dom som tror på 

honom verkar han vara betydelsefull, jag tror inte på honom men jag tycker 

ändå det är fräckt med historien om honom, jag tror på vetenskapen.” 

Pojke åk 4 

 

En annan pojke medger att han tänker på Gud och berättar att han tänker på honom, 

han tänker på när Gud föddes.  
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Gör jag en jämförelse mellan min och Hartmans studie så skriver han att detta motiv, 

frågan om gudsbilden, har legat barnen närmare hjärtat än vad de andra motiven har 

gjort. Han berättar att i hans studie så hade eleverna lättare att formulera sig i frågan 

om Gud, samt ta ställning. I min studie tycker jag inte att detta stämmer. Barnen i 

min studie tänker på Gud men det var nästan så att man verkligen fick ”pusha” 

barnen för att få fram något om deras funderingar kring Gud.  

När det kommer till beskrivningen av hur Gud ser ut så är beskrivningarna ganska 

lika jämfört med mitt och Hartmans resultat. I hans resultat kan vi se hur barn har 

ritat Gud som någon som har stort skägg. I min undersökning beskriver en flicka i 

årskurs 4 Gud genom att förklara att han har jätte långt skägg, att han typ ser ut som 

jultomten. 

 

Här kan vi se att det inte finns någon skillnad på barns gudsbild då och nu. Vad är 

det som gör att barn tänker så här kring Gud? Kan man ju fråga sig. Hartman (1986, 

s 211) menar att den här bilden av Gud förändras med åldern, han visar exempel på 

hur ett barn i 11 års ålder skrivit att han som liten tänkte på Gud som en gammal 

farbror som hade grått och långt hår men vid 11 årsåldern tror han inte längre på det, 

han tror på att Gud finns överallt.  

 

I min studie visar det sig att det finns barn i 11 års ålder som fortfarande tror på att 

Gud är någon med skägg.  

Religion var också en fråga som jag ställde men som jag inte fick någon större 

information om. En flicka svarade med att hon kommer från Polen när hon fick 

frågan om vilken religion hon tillhörde. 

 

En pojke svarade: 

 

”Religion är, hm… Eh, typ, för några år sen, typ, nej inte några år sen utan när 

Jesus fanns… jag tror att religion finns än idag… eller jo det finns det. Jag 

tänker på vissa som såna, vad heter dom, minns inte vad dom heter men det är 

vissa som blir något, dom kan ha sina egna kläder på sig men jag vet inte…” 

Pojke åk 4 

 



24 

 

De andra svaren är nästan likadana. Några av de barnen som deltog i den här studien 

hade svårt att förstå ordet ”religion”.  

 

4.6 Synen på människan 
 

I slutet på 1970-talet genomförde Hartman en studie om vad barn hade för 

människosyn. Denna undersökning gav ett stort rikt och material. Hartman ställde 

frågan om vad en människa är och hur är hon. Hartman berättar om några 

kännetecknade drag som kom fram i elevernas texter, dessa sammanfattades av 

författaren. Hartman (2007, s 106) skriver att det som texterna bland annat innehöll 

var beskrivningar av människans biologiska utrustning, att synen på människan hos 

barnen ofta sågs som ett djur och att det jämfördes med andra djurarter. Om jag tittar 

på vad informatörerna till denna uppsats svarade på intervjun, angående frågan om 

vad en människa är och hur hon är så svarade två av nio att människan var eller är en 

apa. Så här svarar de här två barnen i denna undersökning. 

”En människa är en apa, snäll, inte mot andra djur eller mot djur. Inte jätte 

snäll mot naturen eller så.” 

Pojke år 4, 2014.  

”Någon gång har jag tänkt på att vi är apor men sen har vi förändrats men 

ibland önskar jag att vi var apa för det verkar vara kul, mm…” 

Pojke år 4, 2014. 

Hartman nämner vidare i sina sammanfattade punkter om vad barnen skrivit i sina 

texter, han menar att det också framkom ”negativa inslag i människors värld ställs 

mot all den kreativitet, vänskap, kärlek och solidaritet” (Hartman 2007, sid 106) 

Vidare förklarar han att barn i början av 2000-talet har barn fått en mer nyanserad 

bild av vad en människa är. Han tar ett exempel från sin studie där det visar att 80 % 

av de 10-12 åringarna som studien har gjorts med svarat i någon stil med att ”Jag 

tycker de flesta människor är snälla. De hjälper varandra och de kan göra fina och 

svåra saker” (a.a. sid 107). I min undersökning så var detta också en stor procent av 

vad som förekom bland svaren från barnen. En av informatörerna svarade så här: 
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”En människa ska vara snäll, ärlig, hjälpsam, omtänksam och den svara vara 

rolig att va med, man ska inte känna att man har tråkigt med den och man ska 

kunna säga till den utan att den blir sur.” 

Flicka år 4 

En annan svarade med att förklara att en människa är en varelse och en kul sak som 

ändå är snäll men som ändå förstör för miljön. 

I Hartmans (1986, s 198) undersökning kan vi läsa om hur en pojke i årskurs sex år 

1978 visar en pessimistisk syn på människan. Samtidigt kan vi läsa om hur andra 

elever instämmer och skriver i sina enkäter att de flesta människor är dumma och att 

de bara krigar och förstör naturen. I min undersökning framkom också dessa svar 

från barnen. Några av informatörerna förklarade hur människan förstör för naturen, 

hur människan är ett hot för naturen och att människan inte är snäll mot andra djur 

eller mot naturen.  

Hartman (2007, s 107) menar att barnen inte håller med om att människan bara är 

snäll, det finns både en god och ond sida av människan. I hans tidigare 

undersökningar från 1970 till 1990- talet har man mer kunnat se en pessimistisk syn 

på människan i barnens enkäter men han menar nu att barnens tro på det goda i 

människan har ökat med tiden. Fyra av dessa nio barn som jag har intervjuat nämner 

ordet ”snäll” i frågan om synen på människan samtidigt som några av dem tar upp att 

människan både kan ha bra och dåliga sidor till exempel hos denna 11 åriga flicka 

som menar att  

”Människan är en slags varelse. Människan gör lite som den vill, bestämmer 

lite själv. En människa kan både vara helt underbar ibland, ibland kan den vara 

jätte elak och ibland kan den vara rolig.” 

Flicka åk 4 

Hartman (2007, s 107,108) förklarar vidare att barnens texter i hans nyare 

undersökningar innehåller en del tankar om människan. Det skrivs att människan 

både är ond och god, snäll och dum. Andra drag som beskrivs är att man beskriver 

barnen som en varelse, som ett slags djur menar han. Samma sak sker i min studie, 

där barn visar det som Sven G Hartman fått fram i sina tidigare undersökningar. 
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4.7 Så’n är jag… 
 

I en ny undersökning som Hartman gjorde i början av 2000-talet studerade han hur 

barn i 10-12 års ålder tänker om sig själva. Han lät barnen skriva om sig själva under 

rubriken Så’n är jag. De svaren som de fick var hur barnen såg på sig själva och sitt 

liv. Jag valde att göra samma sak och fick då veta lite om vad barnen tycker om sig 

själva. Hartman (2007, s 90) menar att ett av det vanligaste sättet barn beskriver sig 

på är att de är snälla, glada, hjälpsamma. Han menar att, att vara snäll inte är något 

mesigt utan det är något bra. Barnen i hans studie berättar också om att kunna bli arg 

ibland, detta menar Hartman (2007, s 90) kan bero på deras egna tillstånd att de är 

trötta eller hungriga, att de har elaka syskon eller otrevliga kompisar. 

Så här svarar barnen i min undersökning: 

 

”Jag är en sporttjej, jag gillar att vara med kompisar…” 

Flicka åk 4 

 

”Snäll… jag kan inte komma på något. Jag är snäll, jag är snällare än min 

lillasyster.” 

Pojke åk 4 

 

”Jag är en väldigt snäll person, jag kan bli arg som alla andra.” 

Flicka åk 4 

 

”Inte så, det var rätt så svår fråga. Jag känner inte att jag vill va tuff, jag är… 

jag vill ju va snäll o så men jag är nog försiktig av mig, jag vill inte hamna i 

trubbel. Mm… en försiktig pojk.” 

Pojke åk 4 

”Hm… jag är en glad o… person o… jag är snäll o så…” 

Flicka åk 4 

”Eee… jag vet inte. Snäll, mot vissa, mot dom som är snälla mot mig. Mm… 

mer vet jag inte.” 

Pojke åk 4 

 

”Jag brukar vara snäll, jag kan bli arg, jag vill gärna inte prata om sakerna 

när jag blir arg då kan jag bli jätte sur och då ska man akta sig.” 

Flicka åk 4 
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”Snäll person, hjälpsam, brukar förstå saker, när dom andra har blivit ledsna 

för någonting eller så, så, brukar jag bli ledsen, så brukar jag förstå varför dom 

är ledsna.”  

Flicka åk 4 

 

Jag valde att visa alla svar jag fick fram på den här frågan eftersom jag ville visa 

att det inte finns någon skillnad på Hartmans resultat i jämförelse med mitt. Barnen i 

min studie beskriver sig själva som snälla, hjälpsamma men samtidigt kan de också 

bli arga, det är det Hartmans studie visade, vi fick alltså fram samma resultat. 

 

4.8 Känslor 
 

Hartman (1986, s 126) förklarar i sin bok hur viktigt det är att ta upp glädje och 

trygghet i bilden samtidigt som det är viktigt att ta upp det mörka i barnens 

världsbild. Han förklarar vidare att den glädje och trygghet som visar sig i hans 

studie är knuten till familjen, bästa vänner eller pojk- eller flickvänner.  

I min studie bad jag barnen fortsätta meningen när jag är glad så tänker jag på...  

 

”När man blir tröstad av sina klasskamrater och när vi är tillsammans.” 

Flicka åk 4 

 

”På Nova min hund, min konsär som jag ska ha idag och när jag tänker på 

mina kompisar och hur de har varit och stöttat mig när jag varit ledsen. Hm… 

sen vet jag inte.” 

Flicka åk 4 

 

”Hm… att jag har en lillasyster, jag ska hämta henne idag.” 

 Pojke åk 4 

 

”Hm… jag blir glad om jag tänker på om bara alla kunde vara sams o så om, 

typ om det var fred så, jag blir också glad när jag tänker på att det är fred i vårt 

land o så.” 

Pojke åk 4 
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Min studie visar samma sak som Hartmans studie när det kommer till frågan om 

glädje. Barnen visar hur deras glädje är knuten till familjemedlemmar, kamrater och 

en trygg värld.  

Barnen i min studie fick också frågan om vad som gör dem ledsna och vad som gör 

dem arga. Det var intressant att se hur frågorna om ledsamhet och vad som gör de 

arga också var knutna till familjemedlemmar, så som djur eller föräldrar.   

 

”Mm… när någon har gått bort, när dom är taskiga mot mig i skolan” 

Flicka åk 4 

 

En annan flicka i samma årskurs blir ledsen när hon tänker på sin katt Svante, när 

någon i hennes klass har varit dum mot henne och när hon tänker på att hennes 

föräldrar bråkar. Hon blir arg när någon i klassen är dum mot henne och när hennes 

hund biter henne. En pojke berättar att han blir ledsen när hans lillasyster håller på att 

svimma, tydligen är detta något som händer hos honom. Han vet inte vad det är som 

gör honom arg.  

 

”Ibland så tänker jag när min mormors syster dog och ibland när vissa har 

varit elaka. Jag blir arg om jag har bråkat med mina föräldrar, när jag inte får 

göra som jag vill.” 

Flicka åk 4 

4.9 Olika relationer, familj och vänner 
 

Något som barnen i den här studien nämner mycket är familjen. Oberoende på hur 

deras familj ser ut verkar familjen ha en stor betydelse i deras liv. Hartman (2007) tar 

upp detta i sin studie och förklarar sammanfattningsvis att familjen har en stor 

avgörande betydelse för hur barns liv utformar sig.  

 

”Jag bor med min mamma, lillebror och min andra stora lillebror sen så har 

jag en låtsaspappa som jag bor med, ja… Vi brukar alltid titta på gladiatorerna 

på lördagar, ja det är roligt, och ibland på fredagar tittar vi på film till exempel 

tillsammans. Mm…” 

Flicka åk 4 
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Den här flickan visar att det familjen gör tillsammans är något viktigt, det betyder 

mycket för henne i och med att hon tar upp det. Hartman (2007) skriver att i hans 

studier har man funnit att det barnen gör tillsammans med sin familj är något som har 

en stor betydelse för dem. En annan pojke berättar om vad som gör honom glad, det 

är familjen. Barnen i denna studie nämner familjen i nästan alla frågor jag frågar dem 

om. Mitt material visar alltså det som Hartman (2007) fått fram från sina studier, att 

familjen är det viktigaste för barnen.  

 

Vänskap är en också stark kraft i barnens liv, förklarar Hartman (2007, s 64). Han 

berättar att skolan för många barn är att man på rasterna i skolan har en chans att 

vara med sina kompisar. Vänskap är ett återkommande tema i min studie. Jag gav 

inte barnen en direkt fråga om vad vänskap är eller vilken betydelse vänskap har i 

deras liv utan det visar informatörerna på andra sätt i sina uttalanden. 

En flicka berättar till exempel att hon brukar leka med sina kompisar på fritiden, när 

hon berättar om sitt liv. En annan flicka som samtidigt beskriver sig själv som en 

sportig tjej berättar också att hon gillar att vara med kompisar. 

I frågan om vad som gör barnen glada eller vad de tänker på när de är glada berättar 

ett barn att hon tänker på sina kompisar när hon är glad en annan flicka säger 

likadant att hon blir glad ”när hon ska va med kompisar”. 

Andra svar som jag fått i min studie är att de tänker mycket på sina kompisar när de 

till exempel tänker på förändringar, glädje och när de beskriver vad deras liv 

innehåller. 

 Någon av informatörerna svarar på frågan om vem hon pratar med om dessa frågor 

som ställts i intervjun att hon pratar med sina kompisar ”som jag kan lita på”, 

fortsätter hon. 

 

Hartman (2007, s 66) skriver att vänskapen har en stor betydelse för barn. Den är så 

stark att den kan bryta alla de gränserna som finns. Vidare förklarar han att vännen 

till barnet blir en del av barnets livsberättelse. Detta är något som jag har kommit 

fram i min studie där barnen som varit delaktiga har förklarat sina vänner eller 

kompisar som de säger, som någon som är delaktig i deras liv på mer än ett sätt. 
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5. Resultatdiskussion 
 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur barn i årskurs fyra idag tänker kring olika 

livsfrågor och med hjälp av Hartmans studie göra en någorlunda jämförelse på hur barn i 

denna ålder tänkte då och hur de tänker nu kring olika livsfrågor. Jag har till skillnad från 

Hartman som gjort enkätstudie, gjort en intervjustudie för att jag ska kunna besvara mina 

syften i denna uppsats på bästa möjliga sätt.  Det är viktigt att tänka på att jag med enbart 

denna studie kan dra generella slutsatser om vad alla barn i den här åldern har för funderingar 

eller tankar kring livet, då jag har intervjuat 8 barn.  

 

Sammanfattningsvis visar mitt och Hartmans resultat endast likheter. Barnen som deltog i den 

här undersökningen styrker det faktum att frågor som berört barn för mer än 20 år sedan berör 

dem än idag. Hartman (2007, s 191) skriver att genom den undersökning som han gjort har 

det visat sig att barn reflekterar över sina liv. Han fortsätter med att förklara att barn aktivt 

försöker vidga sina horisonter och de vill dessutom göra sin tillvaro mer begriplig. Vilket jag 

håller med om då jag tror att barn oavsett vilket årtal de är födda tänker på livets olika frågor. 

Det jag tycker är oerhört skrämmande är att de barn jag intervjuade hade svårt för frågan om 

religion. De visade en sida av osäkerhet när det kom till den frågan, de visste inte riktigt vad 

jag menade. Hartman (2007, s 160) tar upp detta i frågan om vilken plats religionen haft 

genom åren där han förklarar att olika föreställningar om Gud och religion inte har skapats på 

ett naturgivet sätt hos banen. Han menar att genom hans undersökning har man sett att 

gudsbilderna växlar, att det finns en viss osäkerhet hos barnen när det kommer till religion 

förklarar han. Hartman (2007, s 153) skriver att det inte bara är familj eller kyrka som bidrar 

till barns ställningstagande till deras trosfrågor utan det kan även vara skolkontexter, vilket 

jag har funderat på. Det jag menar är att om till exempel ett barns familj inte praktiserar någon 

form av religion i hemmet så kommer detta troligtvis förmedlas vidare till barnet vilket gör att 

barnet inte kan någonting om religion. Men då vänder man sig till skolan och undrar vad 

deras religionsundervisningar egentligen går ut på när barn i årskurs fyra inte vet vad religion 

är? 

Genom att ha läst igenom läroplanerna Lgr 96, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 den 

läroplan som genomsyrar den svenska skolan idag har jag haft för avsikt att visa vilken 

betydelse livsfrågebegreppet har haft i skolan. Det vi kan se är att livsfrågebegreppet har ökat, 

det har utvecklats och fått en mer omfattande roll i de olika läroplanerna med åren. 
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Än idag kan vi se hur stor betydelse familjen och vännerna har för barn. Hartman (2007, s 

191) förklarar att det är viktigt att vuxna är där för barnen, att vuxna lyssnar på dem. Vidare 

förklarar han att om man hade utvecklat en undervisning i skolan vars inriktning är på barns 

livsfrågor och deras reflektioner så hade det varit någon form av vuxengaranti för barnen, tror 

han.  

Jag håller med Hartman, jag tycker att det är mycket viktigt att vi som vuxna finns där för 

barnen, att vi lyssnar på dem, oavsett vad de har att säga. Efter att ha intervjua ett antal barn i 

årskurs fyra, har det bevisat för mig, att det är jätte intressant att lyssna på vad barn har för 

tankar och funderingar kring livet.  
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