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 Abstract 

The main purpose of this study is to make children’s thoughts about life, death and their concept 

of origin of life visible. Through a combined biological- and philosophical perspective my aim is 

to make children’s diversity of thoughts visual. My chosen method for my study is semi-structured 

interviews integrated with drawings with children between 5-7 years old. In the result of the study 

children´s different way of understanding and expressing their thoughts about life become visible. 

The result also shows children’s different concept about origin of life connected to a naturalistic-, 

an evolutionary -and a creationist theory. I noticed a great curiosity and engagement from the 

participating children and a distinct commitment to reflect over given topics. The collected data 

gave a clear illustration of children’s different kind of thoughts of being alive, life and death and 

their understanding of origin of life. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att synliggöra hur barn tänker om liv och död och deras uppfattning om 

livets uppkomst. Genom att utgå från ett biologiskt- och ett filosofiskt perspektiv så är mitt syfte 

att synliggöra barns oliktänkande i ämnet. Min valda metod till studien är semistrukturerad 

intervju integrerat med bildskapande med barn mellan 5-7 år. I resultatet av min studie så 

synliggörs barns olika sätt att förstå och uttrycka livsnära fenomen på. Resultatet visade också på 

barns oliktänkande genom en naturalistisk-, evolutionär- eller en skapelsekopplad beskrivning av 

livets och människans uppkomst. De medverkande barnen visade en nyfikenhet, engagemang och 

en tydlig vilja till att reflektera i givna ämnen. Den insamlade data utgjorde en tydlig bild av barns 

oliktänkande runt begreppen levande, liv och död och livets uppkomst.  

 

Nyckelord: barn och döden, biologi i förskolan, förskola, livets uppkomst,  
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Inledning 

Studien är riktad mot hur barn tänker om liv och död samt deras uppfattning av livets och 

människans uppkomst. I mitt arbete så vill jag synliggöra barns biologiska förståelse för liv men 

också den filosofiska tolkningen av vad liv är och hur det uppkom. Genom att reflektera 

begreppen liv, levande och död utifrån olika perspektiv så främjas barns förståelse för både sin 

egen plats i relation till sin omgivning och sin identitetsutveckling. Det främjar också barns 

förståelse för sin närmiljö som vi kan läsa om i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, där det står att 

förskolans arbete ska hjälpa barnet att utveckla en ”respekt för allt levande och omsorg om sin 

närmiljö”(Skolverket, 2010, s.8) och detta kan vi även se uttrycker sig i Läroplanen för 

grundskolan, Lgr 11, enligt: ”visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett 

vidare perspektiv” (Skolverket, 2011, s.12). Att vi ska reflektera över barns frågor om livet i 

förskola och skola kan vi också läsa om i läroplan för både förskola och skola. I Lpfö 98 yttrar sig 

detta enligt: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, 

reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” (Skolverket, 

2010, s.8), och ”Arbetslaget ska lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor” 

(Skolverket, 2010, s.9). I Lgr 11 kan vi även där se att livsfrågor ska lyftas som ett centralt 

innehåll i flera av ämneskunskaperna, exempelvis: ”Undervisning i de samhällsorienterande 

ämnena ska behandla följande centrala innehåll:(…) Livsfrågor med betydelse för eleven” 

(Skolverket, 2011, s.160), samt ”Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika 

livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt” (Skolverket, 2011, s.186).  Livsfrågor kan 

innebära en stor variation av frågor och funderingar, vilket kan vara olika för varje individ. En 

definition på begreppet livsfråga som jag har valt att utgå ifrån är Hartmans (1986;2004) 

definition:  

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och tillvaron i stort. 

En livsfråga är också uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över 

upplevelser av världen och av den egna personen i relation till världen och till livet i 

stort (2004, s 20). 

Livsfrågor kan vara både biologiskt eller filosofiskt kopplade, vilket beror på upplevelsen och 

erfarenheten hos den som utrycker frågan. Frågorna kan handla om existentiella, etiska, estetiska, 

kulturella, sociala och även ekologiska ämnen (Pramling, Davidsson, Fors & Johansson, 1995). 

Vad som är av vilken typ av fråga är det endast den som uttrycker den som kan avgöra. Frågor 

som för en person inte uppfattas som existentiella kan vara väldigt väsentliga för en annan individs 
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förståelse för sin egen existens och sin mening i tillvaron (Pramling m.fl., 1995). Därför måste 

pedagoger vara lyhörda till att lyssna till när barn visar funderingar eller ställer frågor om svåra 

ämnen, då dessa kan vara väsentliga för barnets meningsuppfattande i tillvaron. I Lpfö 98 så kan 

vi läsa detta: ”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 

omvärld”(Skolverket, 2010, s.9) samt ” Förskolan ska sträva efter att varje barn (…) tillägnar sig 

och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” 

(Skolverket, 2010, s.10). Genom att diskutera och reflektera besvarbara frågor men också våga sig 

på att reflektera över, utifrån vetenskapligt perspektiv, obesvarbara frågor om livet så främjas 

barnens möjlighet att skapa sig en grund till en egen uppfattning om livet och sin egen plats i det. 

På det sättet kommer vi åt olika sorters frågor om livet (Pramling m.fl., 1995). Enligt 

Barnkonventionen artikel 12-14 så ska varje barn få möjlighet till att uttrycka sina tankar och bli 

hörda i de frågor som rör barnet. Varje barn har yttrandefrihet att tänka och tycka och uttrycka 

sina åsikter. Varje barn har även rätten till att tro på vilken Gud de vill eller ingen alls (UNISEF 

Sverige, 2009). 

 

Barnperspektiv och existentiella frågor 

Inom området livsfrågor och om hur barn tolkar och förstår livet så finns det begränsat med ny 

forskning. Men trots att forskningen som finns är något äldre så har dess relevans vare sig 

försvunnit eller förändrats. Ämnet är om inte mer relevant just nu så av lika stor betydelse, när det 

kommer till att arbeta med ämnet tillsammans med barnen i förskola och skola och detta av flera 

anledningar, exempelvis behovet av att främja förståelsen för människors olikheter och en ökad 

interkulturell förståelse (Hartman & Torstensson-Ed, 2009). Forskning visar barns olika sätt att 

uttrycka existentiellt kopplade frågor samt olika argument till varför ämnet är viktigt att bearbeta 

tillsammans med barn.  

En artikel som visar barns intresse att reflektera runt begreppet livet är Pramling och 

Johanssons artikel som visar att det, av fyra olika kategorier, är kategorin livet som de flesta barn 

haft frågor inom (1995). Övriga kategorier som togs upp var händelser i närmiljö/samhälle, 

relationer och globala frågor. Inom ämnet livet så uttrycker barn funderingar om liv och död och 

det är också inom den här kategorin som det uttrycks störst behov att reflektera runt. Trots ämnets 

känslighet så är det inte på ett känsloladdat sätt som barnen reflekterar på utan mer som ett 

fastställande av deras egen fakta och på ett filosofiskt sätt (Pramling & Johanssons, 1995).  
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Barn utvecklar sin förståelse för området genom att reflektera men de uttrycker även dessa 

frågor genom leken där de också skapar sig en egen förståelse för frågorna (Löfdahl, 2004). 

Lekteman med existentiella innehåll är ofta integrerade i barns vardag och inspiration till denna 

sortens lek får barnen genom erfarenheter från olika håll. Både genom sin omgivning och genom 

media så kommer barnen i kontakt med stor variation av samhällsnära problem och även globala. 

Ett vanligt lektema bland barn är att få gestalta död på olika sätt. Här testar barn olika sorts 

lösningar och fortsättningar på tillståndet död, ”fria från de begränsningar som vardagen bjuder” 

(Löfdahl, 2004, s.39). Barnen påverkas av varandra och innehållet i leken vävs samman från 

barnens individuella erfarenheter men också med nya fantasifulla moment, och vidare så är det i 

leken som barn bearbetar sina erfarenheter och även sitt tänkande och sin förståelse för sin 

omvärld (Lindqvist, 1996).  

Barn har inte bara olika sätt att uttrycka existentiella frågor på utan även olika sätt att tolka livet 

på och vad som egentligen krävs för att något ska vara levande. I sina beskrivningar och i sin 

förståelse så ger barn gärna djur och natur också mänskliga egenskaper, dvs. antropomorfism, och 

icke levande ting mänskliga egenskaper dvs. animism, samtidigt som de också ger olika mänskliga 

kriterier för vad som uppfattas som levande (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2011). 

Detta kan vi se i de, både nationella och internationella, undersökningar som Andersson (2008) 

nämner i sin bok. Enligt en undersökning som gjordes bland årskurs 3 elever så var eleverna 

överens om att djur var levande medan växter inte ansågs som levande till samma utsträckning 

(Andersson, 2008). Att växter har tillväxt uppfyller alltså fortfarande inte barns kriterier för att 

organismen ska ses som levande samtidigt som icke levande föremål ibland uppfattas som levande, 

vilket vi ser i en annan undersökning, som Andersson (2008) tar upp, där 20 % av eleverna 

menade på att en bil var levande. Enligt Andersson så är detta inte något nytt resultat utan 

resultatet följer ungefär samma mönster som tidigare likvärdiga undersökningar i ämnet (2008).  

Det finns också forskning som tar upp barns förståelse för livet och arternas uppkomst (Evans, 

2000a). Fokus har i denna forskning har riktats mot hur barn accepterar och förstår slumpmässig 

naturlig uppkomst, särskilt teorin om evolution, och teorier om en avsiktlig skapelse av människa 

och natur. Evans beskriver här skapelseteorin som en modern utmaning till evolutionsteorin; 

“Creation science stands as a modern challenge to evolution science. (…)Like evolution science, 

creation science is a twentieth-century product” (Evans, 2000b, pp. 306). Både skapelsetroendes 

och evolutionsföljares teori om livets uppkomst är relativt enkla, enligt Evans (2000a), och borde 

båda vara greppbara att skapa sig en förståelse runt. Evans skriver: ”That is, it should be no more 

difficult to understand the idea that species originated with God than to understand the idea that 
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species originated as a result of change of animal-kinds” (2000a, pp.223). Enligt tidigare forskning 

i ämnet så menar Evans (2000a) även att det pekar på att barn i större grad beskriver och förklarar 

biologiska fenomen genom organismens egen avsikt eller skapelse av högre makt istället för 

genom naturliga processer. Anledningen till detta skulle kunna vara att barn har begränsningar i 

sitt sätt att förstå naturliga processer som t.ex. att åldras eller att förstå naturens anpassning till sin 

omgivning. Men trots det så visar resultat, i Evans (2000a) forskning,  att barn hellre väljer att 

förklara olika fenomen genom naturalistiska beskrivningar, dvs. utan inblandning av en högre 

makt eller Gud. Barn finner lösningar att beskriva naturliga processer utifrån den kunskap och den 

förståelse som barnet har i ämnet. Därför menar Evans att frågor om livets uppkomst bör 

reflekteras om redan i tidig ålder för att detta ska främja barns förståelse och tankar i ämnet 

(2000a).  

Att barn har intresse av att reflektera runt liv och död visar även Hjelms avhandling på som 

handlar om skolbarns tankar runt liv och död (1997). Där visade barn nyfikenhet och intresse i att 

reflektera runt ämnet och fick här chans att sätta ord på sina funderingar på olika sätt: ”Jag undrar 

vad som händer när man dör. Varför föds man, man ska ju ändå dö?” (1997, s.57), ”När man har 

dött, tror jag att man lever ett nytt liv i ett paradis, i paradiset dör man aldrig” (1997, s.65). Barnen 

uttryckte här även olika sätt när det kommer till beskrivning av vad livet är: ”Livet är som en 

blomma, den växer ut, sen vissnar den” (1997, s.43), ”Meningen med livet är nog för att inte 

jorden ska dö ut (…)”(1997, s.44). Trots det spretiga resultat som undersökningen resulterade i så 

lyckades det att synliggöra barns oliktänkande om liv och död samt att det finns vilja hos barn att 

reflektera i ämnet.  

 

Vuxnas förhållningssätt till barns existentiella frågor 

Det är viktigt att vuxna lyssnar på barns förståelser och respekterar detta som kunskap och inte 

enbart tyder det som att vi måste ”berätta de kulturellt etablerade” sanningarna (Löfdahl, 2004, 

s.43). Som Dahlin menar så skulle det kunna vara så att om människan litar till för stor del på det 

rationella tänkandet och förståndet så är det möjligt att vi kommer att förbise de faktiska svaren på 

frågorna om livet som uppenbarar sig (2004). Och som Löfdahl (2004) menar så måste det finnas 

plats för fantasi och kreativitet i både vuxnas och barns lösningar på frågor och problem. Däremot 

så är detta ett ämne som man bör närma sig med försiktighet, då det i vissa fall kan väcka känslor 

av rädsla och sorg och särskilt om barnen kopplar ämnet till bortgången av en nära släkting. 

Genom att lyssna till hur barn integrerar viktiga frågor i leken så synliggörs det, för pedagog, vad 
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som är viktigt för barnet, där barnet befinner sig just nu i sin förståelse och bearbetning av ämnet 

(Löfdahl, 2004). Det är genom den lyhördheten som pedagoger sen kan närma sig och ”prata om 

svåra frågor och funderingar om livet på ett naturligt sätt” med barnen (Löfdahl, 2004,s.43). När 

det kommer till att barn ska få uttrycka sig fritt om egna funderingar, som vi kan läsa om i 

Barnkonventionen (UNISEF Sverige, 2009), så har forskning som utgått just utifrån detta belyst 

vikten av att barn ska få samtala om sin världsuppfattning och livstolkning (Hartman och 

Torstensson-Ed, 2009). Frågor inom liv och död har alla gemensamt, på ett eller annat sätt, och 

genom att diskutera så utvecklar barn sin förståelse för sin omvärld och med hjälp av språket i 

dessa ämnen så kan barn uppleva ett bättre grepp på sin tillvaro (Hartman & Torstensson-Ed, 

2009).  

Utifrån min egen erfarenhet så har jag många gånger stött på en rädsla och osäkerhet hos 

pedagoger när det kommer till att arbeta med barns oliktänkande runt de obesvarbara frågorna om 

livet. Livsfrågor kan oftast inte besvaras ”med hänvisning till fakta” (Dahlin, 2004,s.50) men om 

vuxna inte reflekterar tillsammans med barn även om dessa frågor så kan det vara svårt för barn att 

kunna utveckla sitt eget tänkande runt dem (Pramling & Johansson, 1995). Vuxna har en tendens 

att undvika de frågor som de inte har ett rationellt svar på (Löfdahl, 2004), vilket skulle kunna 

förklara pedagogers osäkerhet i att arbeta med ämnet. På grund av att dessa ämnen är känsliga att 

arbeta med och att människors uppfattningar ofta ser olika ut så undviker pedagoger att lyfta dessa 

frågor i förskolan och menar själva på att de på det sättet är mer objektiva och inte ger barn olika 

personligt påverkade svar på frågorna (Pramling & Johansson, 1995). Men som Pramling och 

Johansson (1995) också menar så är det positivt och ett lärandetillfälle att lyfta olika sätt att 

reflektera på och att besvara frågorna på: ”By reflecting on different phenomena and having the 

variety of ways of thinking made clear to them, children learn about both content and themselves 

as learners”(1995, p.144).  

Oavsett om det gäller biologiskt eller filosofiskt kopplade frågor så menar jag att samtliga 

frågor om livet är av samma vikt att lyfta i förskola och skola och att reflektera över dessa 

tillsammans med barnen. Trots att pedagoger inte besitter alla svaren så kan pedagoger visa barnen 

att även vuxna brottas med liknande frågor och på det sättet spegla en sorts trygghet till barnen att 

reflektera runt frågorna. På det sättet så visar pedagoger också att det finns olika sätt att tänka på 

runt dessa ämnen för att barnen i framtiden ska kunna upptäcka sitt eget svar på frågorna som då 

överensstämmer med den egna livsvärlden och livstolkningen. En förutsättning är om läraren själv 

har tagit ställning till en egen tolkning av liv och död för att våga diskutera och reflektera den här 

sortens viktiga frågor med barnen (Hjelm, 1997). Att arbeta med barns frågor om livet kan hjälpa 
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barn att utveckla sin förståelse för sin omvärld och sin egen plats i förhållande till den vilket i sin 

tur också främjar barns identitetsskapande (Pramling m.fl., 1995). Genom att även låta barn 

reflektera och diskutera frågor om livet tillsammans med andra barn och vuxna och dela med sig 

av sin egen uppfattning så leder detta också till en ökad interkulturell förståelse (Hartman & 

Torstensson-Ed, 2009). Dessa ämnen är viktiga att inkludera i förskola och skola för barns 

identitetsutveckling samt för barns förståelse för sin omvärld och för deras egna meningsskapande. 

Det främjar också självförtroendet att representera sin egen tolkning av livet samt deras förmåga 

att reflektera runt människors oliktänkande. För att kunna arbete med dessa svåra och känsliga 

ämnen i förskolan så är det viktigt att pedagoger har god inblick i hur barn tänker och reflekterar 

runt dessa och hur barns uppfattningar skiljer sig åt och därefter kan pedagoger lyfta även dessa 

ämnen och göra mångfalden av uppfattningar till något positivt och spännande. 

  

Syfte och frågeställning 

Syfte med min studie är att synliggöra hur barn tänker runt liv och död, livets och människans 

uppkomst. Jag har valt att fokusera på barns biologiska och filosofiskt präglade uppfattningar 

kring livet. Med hjälp av att analysera insamlad data, text och bild, utifrån valda teoretiska 

perspektiv och tillsammans med litteratur, tidigare forskning och läroplan för förskola och skola så 

vill jag skapa mig en uppfattning om hur barn tänker runt dessa ämnen. Frågeställningen jag valt 

för att fokusera mitt arbete genom är:  

 Vilka kriterier krävs för att barn ska se något som levande? 

 Hur uppfattar barn liv och död?  

 Hur tänker barn om livets och människans uppkomst? 

 

Metod 

 

Urval 

I samarbete med pedagog och lärare, från två kommuner så har jag fått vårdnadshavares och barns 

medgivande vid 20 av totalt ca. 35 barn som blivit tillfrågade om att delta i studien. Barnen som 

har deltagit i studien är mellan 5-7 år och går i förskola och förskoleklass. Anledningen till att jag 
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valt flera olika förskolor och skolor är för att få en större variation på svar och uppfattningar. Det 

är både pojkar och flickor som deltar i studien och barnen har även olika nationaliteter/kulturellt 

ursprung men det är inte jämnt fördelat utan det är slumpen som har bidragit till vilka som deltagit 

i studien, där av kan resultatet inte generaliseras hos barn i allmänhet. Det jag lyft som viktigt att 

samtala om innan samtyckesbrevet skickats ut är om det enskilda barnet kan uppleva det jobbigt 

att bli intervjuad av någon de inte känner och om ämnet kan vara jobbigt att prata t.ex. om det 

finns närstående som nyligen gått bort eller liknande. I samtyckesbrevet kunde vårdnadshavare ta 

del av en tydlig presentation av studien där syfte presenterades och en beskrivning av vilka 

metoder jag tänkt använda samt exempel på intervjufrågor. Brevet lämnades ut till vårdnadshavare 

som tillsammans med barnet tackade ja eller valde att avstå studien.  

 

Datainsamlingsmetoder 

Som metod till min studie så har jag valt en kvalitativ, semistrukturerad intervju integrerat med 

bildskapande. Semistrukturerad intervju innebär att man har färdiga intervjufrågor men med 

möjligheten att ställa följdfrågor på vissa, samt möjlighet till att ändra ordningen på frågorna 

(Bryman, 2008). Jag ville också ge barnen utrymme och inflytande att styra samtalet utifrån deras 

egen förståelse i ämnet och detta är möjligt just med semistrukturerad intervju. Intervjuerna har 

skett individuellt med hälften av barnen och i mindre grupper i andra hälften. Detta berodde på att 

vissa barn kände sig mer bekväma att ha intervjun i grupp, vilket gjorde att jag i samråd med 

pedagog fördelade barnen i lämpliga grupper. I intervjuerna så har jag använt bilder som 

stödmaterial till en fråga som handlade om levande eller döda ting. Jag lyssnade av barnens svar 

och följde upp på de frågor där barnen visade i sina svar en vilja att utveckla genom frågor som: 

Vad händer sen? Hur då? Kan du beskriva mera? Efter varje fråga så använde jag mig av 

spegling dvs. att sammanfatta svaret med en lyhördhet gentemot barnet om det är så att barnet vill 

tillägga något i sitt svar eller förtydliga det (Johansson & Svedner, 2010). Som 

dokumentationsmetod i mina intervjuer så har jag använt mig av anteckningar, samt inspelning 

som komplement där jag intervjuat i mindre grupper, då det var svårt att hinna med att anteckna 

allt. 
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Procedur och etiskt övervägande 

Första steget för min forskningsstudie var att informera och att få samtycke, enligt 

samtyckeskravet, från förskolechef/rektor, från pedagoger/lärare på avdelning, och därefter barn 

och vårdnadshavare (Bryman, 2008). När samtycke tagits emot av förskolechef/rektor och 

pedagoger så lämnades denna presentation vidare till vårdnadshavare som tillsammans med sitt 

barn lämnat sitt samtycke eller avståndstagande i undersökningen. Genom hela processen så har 

etiska aspekter tagits hänsyn till och jag har med hjälp av dem granskat information som 

tillkommit eller nya möten och situationer som uppstått. Intervjuerna har skett på barnens 

avdelning eller i närliggande rum i närheten till resten av barngruppen, för att barnen ska känna sig 

så trygga som möjligt. Vissa barn kände sig mer trygga i att bli intervjuade i grupp vilket jag då 

planerade tillsammans med pedagogen på avdelningen.  

Under intervjuerna så har jag använt min etiska radar. Med etisk radar så menas det att man är 

lyhörd och uppmärksam på barnens sätt att ge samtycke eller att dra sig ur under studiens gång 

(Löfdahl, 2014). Jag har varit uppmärksam på, under mina intervjuer, om barnet ångrar sitt 

samtycke men inte säger detta verbalt utan visar nej med handlingar och kroppsspråk; via lek eller 

påvisar sig obekväm i situationen. Alla som medverkat i min studie har blivit informerade om att 

det är frivilligt och om möjligheten att dra sig ur och att detta kan ske när som helst under studiens 

gång utan särskild förklaring (Lövdahl, 2014; Bryman, 2008). All information som samlas in har 

förvaras så inga obehöriga kan ta del av materialet, enligt konfidentialitetskravet, och enligt 

nyttjandekravet enbart användas i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Efter arbetet blivit godkänt 

kommer all insamlad data att förstöras (Bryman, 2008). Där det har varit nödvändigt så har delar 

av informationen avidentifieras och i vissa fall bortsetts från arbetet. Allt detta för att ingen ska gå 

att känna igen i det färdiga arbetet vare sig individ, verksamhet eller ort (Lövdahl, 2014). 

 

Databearbetningsmetoder 

Inför analysarbetet så har först intervjuerna som spelats in transkriberats till den skriftliga 

intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer. I svaren har jag därefter sorterat bort den 

information som inte uppfattats som relevant för mitt syfte och frågeställning. Därefter så har en 

kategorisering skett som i resultatet illustreras med hjälp av tabell eller cirkeldiagram. Barnens 

svar och uppfattningar har generaliserats i gruppen för att få fram gemensamma faktorer som 

grupperat deras sätt att beskriva sin förståelse i det förfrågade fenomenet. Svaren har analyserats 
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tillsammans med barnens teckningar för att på det sättet få en djupare förståelse för deras muntliga 

beskrivningar. I vissa av barnens citat som presenteras i resultatet så har grammatiska böjningar 

justerats för att underlätta för läsaren att förstå det barnet uttrycker i helhet istället för att se det 

grammatiska felsteget. 

 

Resultat 

 

Vilka kriterier krävs för att något ska uppfattas som levande? 

Barnen fick titta på bilder och sedan säga om bilden visade något som levde eller inte levde och 

fick även beskriva vidare hur de menade. På flera av djurbilderna så var de flesta överens om att 

djuren levde medan uppfattningen på andra bilder skiljdes åt om det var levande eller inte. 

Resultat blev enligt följande (se figur 1): 

Figur 1: Diagrammet visar fördelningen av barns uppfattning om vad som 

är levande och vad som inte är levande 

 

Många av barnen var överens om att man måste kunna röra sig för att leva och att det är själva 

rörelsen som gör denna levande, rörelsekriteriet utgjorde majoriteten av barnens svar. Barnen 

beskrev detta med kommentarer som: ”nyckelpigan lever för den kan ju gå”, ”trädet lever bara när 

det blåser”, ”myran lever för den kan bitas”. Det som gjorde organismen levande var till störst del 

om och när den rörde sig, dvs. när vinden blåste i trädet och när blomman vickade av vinden, då 

var den levande men också om stenen rullade ner för backen:  

 



 

10 
 

- nej, stenen lever inte för den ligger bara där, men om den rullar, då lever den. 

- ja, så är det, instämde ett annat barn. 

 

Bilen ansågs som levande av 25 % av barnen och ytterligare 10 % som menar att den lever när den 

rör sig. Två av barnen hade en diskussion om just detta:  

- Bilen den lever! 
- Den lever inte! 

- Varför åker den då? 

- De har ju satt på motorn! 

- Ja, den lever! 

- Nej, för den har inga ögon, inget hjärta och verkligen ingen hjärna! 

- Men motorn är ju hjärtat för bilen.  

- Jaha, men vart är hjärnan då? 

- Hmm.. det vet jag inte, men bilar är väl inte likadana som människor. 

 

Genom att ge både levande och icke levande ting olika mänskliga organ och egenskaper så kunde 

flera av barnen förklara både organismer och döda ting som levande. Ett av barnen gjorde ett 

försök att göra trädet levande genom att ge trädet det som barnet hade som livsavgörande, dvs. ett 

hjärta: ”Trädet måste ha vatten annars kan det dö, trädets hjärta slutar dunka då”. På så sätt 

verkade just det här barnet påbörja en sorts förändring i sin uppfattning om just vad som är 

levande och vad som inte är det. Det var flera barn som gav växterna mänskliga egenskaper, så 

som att ”träden blir ledsna och vissnar” och ”blomman ser glad ut”. För några barn så blev det 

ögonen som blev i fokus och som avgjorde om organismen levde. Av den anledningen så blev 

därför även myran och sköldpaddan förklarade som inte levande då ögonen inte var framträdande 

på bilden. Ett barn resonerade sitt svar om myran:  

 

den har ju inga ögon, … men den kan ju gå…. men den har inga ögon….. den kanske 

har små….för den rör ju sig... 

 

Barnets svar blev ändå tillslut inte levande. Ett barn resonerade på ett annat sätt om myran och 

menade att vi inte kunde veta om myran levde eller inte men att den på bilden är nog ”levande, för 

är den död så är den kladdig”. Av dessa barn så blev blomman, trädet, bilen och stenen på samma 

sätt snabbt dödförklarat genom kommentaren: ”de har ju inga ögon”. Men i de fallen blev det 

också motsägande då dem senare kom fram till att blomman dör om den inte får vatten och solljus. 

För hur kunde något dö som inte var levande, men på något så var detta möjligt i alla fall 

konstaterade barnen efter en stunds funderande, liknande i flera intervjuer. Detta visar på att 

kriterierna för att uppfattas som levande av barnen varierar och är inte beständiga.  
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Hur uppfattar barn liv och död? 

 

Livet  

Vissa barn kopplar livet till vad människan kroppsligen behöver för att leva medan andra menar 

att det känns bra att leva och i vissa fall väldigt bra. Några barn menade att det ibland är jobbigt att 

leva, att det känns jobbigt att leva i hela kroppen. Här talades det om att vara osams med mamma, 

pappa och syskon och vilken känsla det ger i kroppen och att då kan det kännas jobbigt att leva. 

Majoritet av barnen kopplar livet till vad man biologiskt behöver för att man ska kunna leva: ett 

hjärta, blod, tarmar, skinn och skelett. Ett barn menade ”man kan inte leva utan blod”, och ett 

annat ”man måste ha hjärta, blod å tarmar å sånt, Usch vad äckligt! ”. Några av barnen belyste 

hellre vad vi energimässigt behöver, dvs. ”att man måste äta och dricka bra”. Detta framförde dem 

genom kommentarer som: ” om man äter och dricker då lever man men om man inte gör det så 

blir kroppen torkad och då kan man dö”.  

Ett annat alternativ på svar var ett mer filosofiskt svar där de hellre belyste vad vi själsligen 

behöver t.ex. glädje, kärlek och vilja. Ett barn konstaterade ”att man måste känna sig frisk och 

vilja ha sitt liv”, ett annat menade att ”man måste ha kärlek, annars känns det tråkigt”.  

 

Döden 

Barn har i vissa fall väldigt tydliga beskrivningar när det kommer till vad som händer när 

människan dör. De flesta av barnen kopplar vårt samtal om döden till någon släkting eller husdjur 

som har dött. När det kommer till varför man dör så var de flesta överens om en biologisk 

 anledning att ”man blir gammal och dör” för ”man måste ju dö nån gång”. Att livet har en början 

och livet har ett slut. Resultatet redovisas i figur 2. 
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Några av barnen förklarade att man faktiskt kan dö som barn också, om man blir sjuk eller är med 

om en olycka. Ett barn funderade och formulerade sina funderingar enligt följande: ”om man dör 

direkt när man är bebis så får man ju inte leva sitt liv, då hinner man ju inte leva sitt liv”. I en 

annan intervju som detta kom på tal så fortsatte barnet att rita hur ett barn hade varit med om en 

olycka och dött. Teckningen visar en grav och hur barnet kommit upp till himlen följt av 

beskrivningen: ”Pojken flög upp till himlen, där är han nu, han är glad, han har kompisar där”(se 

figur 3). Ett annat barn sa:  

 

Anden åker ut och upp i himlen. Man kan ju bli ledsen först men glad sen när man 

lever i himlen, det är andra andar där, barnen leker där (se figur 4). 

 

 

Blir begravd
25%

Annat
5%

Kommer till 
himlen

70%

Vad händer när man dör?

Figur 2: Diagrammet visar hur fördelningen ser ut i barnens uppfattning 

om vad som händer efter det att människan har dött.  

Figur 1 
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Barnens teckningar som föreställde himlen har gemensamt att himlen består av moln och rymd 

vilket alla hade med i sina beskrivningar. Himlen beskrevs i många olika färger och med rymden 

som tak och moln som man kunde sväva omkring på (se figur 6). En närhet till rymden och en 

närhet till stjärnorna visade flera av barnen på varav en som menade att människan blir en stjärna 

när denna dött. I vissa fall diskuterade barnen sina egna funderingar och frågor som till 

exempel: ”Man kommer till himlen då. Blir man en stjärna då kanske?..(tänker).. Ja, man blir nog 

en stjärna då”, 

 

Några barn visade i sina beskrivningar och teckningar att man specifikt kommer till Gud och i 

vissa fall Jesus. I deras beskrivningar på himlen så fanns då Guds hus, Jesu närvaro och änglar. 

Slott av guld och väktare som står vakt i himlen berättar barnen om: ”Först blir man begravd, sen 

gör man fint där, sen kommer man upp till änglarna, där finns ett stort slott av guld, där bor Gud” 

(se figur 7). 

 



 

14 
 

En fjärdedel av barnen hade inget himlakoncept i sina reflektioner utan de menade att man blir 

begravd och sen är det slut, ”man ligger där och inget mer” (se figur 8). Barnen hade efter den 

beskrivningen inte mer att tillägga. Däremot så var det ett annat barn som gärna reflekterade 

vidare och gick in på den biologiska nedbrytningen i graven: ”man åker ner i graven, blir till jord, 

maskarna kommer och kryper sen blir allt jord”.  

 

Hur tänker barn om livets och människans uppkomst?  

 

Jordens uppkomst 

Barnen hade även tankar om jordens uppkomst på flera olika sätt. Några barn hade en version av 

Big bang och förklarade det på följande sätt: 

Alla planeter har krockat med varandra så det blev som en vulkan och mycket färger 

i krocken och då blev det jorden (se figur 9),  

Jag vet inte säkert men jag tror att nån måne har kraschat i nåt och då blev det 

jorden, men jag vet inte för jag levde inte då. 

 

En lika stor del av barnen hade svårt att tänka sig något annat alternativ än att jorden alltid skulle 

ha funnits och menade: ”jorden är ett klot, den har alltid funnits i rymden”.  

 

Medan det för några barn var svårt att svara på frågan om jordens uppkomst eller om denna alltid 

har funnits så var det nästan hälften av barnen som hade ett direkt svar på frågan: ”Gud har skapat 
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jorden”(se figur 10). Likväl för dem barnen så var det inte mer att spekulera i efter det 

konstaterandet, i alla fall inte muntligen, utan flera av barnen visade på att de hellre ville rita hur 

det gick till.  

 

Människans ursprung 

När det kommer till barns syn på människans uppkomst så uttrycktes majoriteten av 

skapelsekopplade eller evolutionära beskrivningar, i vissa fall integrerade i varandra. Resultatet 

presenteras i diagrammet i figur 11.  

 

En mindre grupp av barn hade en naturalistisk förklaring på människans uppkomst, med 

naturalistisk menar jag då en naturligt kopplad beskrivning men utan att ta in Gud eller annan 

högre makt i sin beskrivning. I de fallen så resonerade barnen själva en längre tid på frågan för att 

sedan komma fram till en enda förklaring; att den första människan växte upp från naturen på 

något sätt. Vid en intervju tänkte och funderade barnet en lång stund för att sen resa sig upp och gå 

fram och tillbaka och tillslut uttrycka sin konklusion: ”Kanske den första människan kom upp från 

jorden, alltså växte upp från marken. Det är det enda jag kan komma på som förklarar det”(se figur 

12).  

Andra barn hade liknande förklaringar som att första människan växte upp som vuxen 

människa för att sedan kunna få bebisar som växte i magen. Vid en intervju så menade barnet att 

första apan växte från trädet i djungeln för att sedan utvecklas till människa på individnivå, dvs. 

apan blev människa i vuxen ålder, eller som barnet beskrev det ”första gorillan växte fram från 
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trädet, i djungeln, sen började några bygga hus, då blev de människor. Men alla gorillor blev inte 

det, bara några” (se figur 13). I det fallet så fortsatte barnet även sin beskrivning och menade att 

dennas mamma och pappa också föddes som gorillor, för att sedan utvecklas till människor vid 

husbygget. Samma gällde dock inte barnet självt för barnet självt föddes som människobebis. 

 

De barn som hade en evolutionär syn på människan uppkomst beskrev detta på olika sätt. Några 

hade en uppfattning som påminde om den tidigare med en evolution på individnivå och beskrev 

det enligt följande:  

 

Människan kom från apor, schimpanser, (men inte såna som finns nu!) och sen så 

utvecklade dem sig till människor men några utvecklade sig inte.  

 

Barnen pratade här om någon sort förvandling av apan som gjorde den till människa. 

Förvandlingen som skedde transformerade alltså apan till människa och det var då de 

började ”döda djur å sånt, typ älgar o sånt, och så gjorde dem kläder av deras skinn” vilket gjorde 

dem till människor. Hur själva förvandlingen skulle kunna ha gått till kunde de inte beskriva 

vidare om och inte heller var apan kunde ha kommit ifrån. Däremot så var det ett barn som höll en 

egen diskussion om det enligt följande:  
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Människorna kom från aporna, vi har liksom vart apor!….(tänker)… sen 

förvandlades de till människor, men var kom apan ifrån?...(tänker)…de kom från 

samma som dinosaurierna kom ifrån! 

 

På det sättet avslutade barnet sin diskussion. Ett annat barn delade visserligen uppfattningen om 

att människan förvandlades från apa till människa men menade att en apa på något sätt 

förvandlades till två människor, eftersom barnet visste att det krävdes två människor för att de 

skulle kunna få bebisar. Själva förvandlingen symboliserades på teckningen av en stjärna bredvid 

apan (se figur 14).  

 

Övergripande för dessa uppfattningar var att denna förvandling inte var något som kunde ske 

bland dagens apor utan kunde bara hända då, när det inte fanns några människor. Till skillnad från 

barnens förvandlingsteori så fanns det en annan mer skapelseintegrerad evolutionsteori bland 

några av barnen som menade att ”Gud skapade apan som sen födde en människa”. Även detta var 

något som bara kunde hända då, förr i tiden, och inget som kunde hända idag bland aporna.  

Skapelseteorier kunde även dem se olika ut men hade det gemensamt att människan blivit 

skapad av något eller någon högre makt. Vissa kunde inte riktigt specificera vad eller vem som 

skapat människan men visade ändå på att människan blivit skapad genom någon sorts magi: ”det 

var tomt på jorden först sen trollade Han fram människorna, Han var här på jorden när han gjorde 

det”. 
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Närmare in på den beskrivningen kunde barnet inte gå. Däremot så var det en del av barnen som 

hade en mer övergripande skapelseteori, där de uttryckte sig genom kommentarer som: ”Jorden 

skapades av Gud. Först skapade han djur och natur och sen så kom människor”. 

  

Diskussion 
 

Tillförlitlighet 

På grund av att studien inte innefattade ett stort antal barn så kan detta resultat inte generalisera 

vad barn tänker i allmänhet runt liv och död och livets uppkomst men förhoppningen är ändå att 

studien belyser att barn har intresse att reflektera runt dessa mer svåråtkomliga ämnen. Barnen 

som deltog i studien var inte heller jämt fördelade i åldersgrupp, kön eller kulturellt kopplade 

ursprung vilket också pekar på att det inte är generaliserbart resultat. För att få högre reliabilitet i 

framtida studier så skulle ett större urval barn kunna delta med väl uppvägd fördelning mellan kön, 

etniskt ursprung och där storlek på kommunen också har övervägts i urvalet. Intervjuerna skulle 

också kunna ske vid flera tillfällen vilket även det skulle öka studiens validitet. Vid denna studie 

skedde intervjuerna endast vid ett tillfälle vilket i sin tur kan ha påverkat positivt eller negativt och 

hade tidsramen varit något bredare så hade jag inkluderat flera intervjutillfällen samt haft 

avslutande reflektioner i grupp. 
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Biologiskt liv 

Vad barn ser som levande följer till stor del tidigare mönster i både svenska och internationella 

undersökningar som Andersson (2008) tar upp i sin bok dvs. att barnen är till stor del överens om 

att djuren är levande men oense när det kommer till huruvida växterna lever eller inte. Något vi 

också tydligt kan se är att det vanligaste kriteriet för att uppfattas som levande är själva rörelsen. 

Medan några menade på att det krävs biologiska organ för att vara levande så som hjärta och ögon 

så blev det ändå själva rörelsen som avgjorde majoriteten i slutändan då det även innefattade 

blomman, trädet, stenen och bilen i vissa fall. Utifrån barnens beskrivningar och reflektioner om 

vad som är levande så kan vi återkoppla till Helldéns m.fl. (2011) beskrivning om att barn ger 

mänskliga egenskaper till djur, natur och även döda ting. Man kan undra hur det kommer sig att 

barnen inte ser växter som levande i samma utsträckning med tanke på att förskolans arbete ofta 

innefattar att föra över ”ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö” (Skolverket, 2010, s.7) 

genom att jobba just med animistiska och antropomorfistiska metaforer. Detta använder man ofta 

för att beskriva naturen och naturvetenskapliga processer och fenomen för att göra det lättare för 

barnen att förstå fenomenet, men också för att skapa intresse, engagemang och träna barns 

empatiska förmåga (Helldén m.fl., 2011).  

Barns världar är ”fria från de begränsningar som vardagen erbjuder” (Löfdahl, 2004, s.39) 

vilket vi också kan se i det som omger barnen i deras olika livsvärldar. Barnen omges inte bara av 

sin egen fantasi men också av vuxnas uttryck som t.ex. bryter man grenar då blir trädet ledset, nu 

regnar det, då blir blommorna glada! Barn har vanligtvis inte heller några svårigheter i att leva 

sig in i att grenarna är trädets bebisar eller att stenen inte vill flytta på sig. En annan anledning till 

den delade uppfattningen på vad som är levande eller inte skulle kunna förklaras av att barn låter 

fantasi och verklighet integrera med varandra och att det är den egna känslan av något som 

sammansätts med betydelsen i begreppet. Vilka tidigare erfarenheter av djuret eller föremålet har 

barnet och vilka sinnesupplevelser innefattade det? Som jag skrev i inledningen så är barns 

erfarenheter hämtade från olika håll, både från omgivning och från media, vilket påverkar barnets 

förståelse och uppfattning av olika begrepp. Kan det vara så att exempelvis ett barn med nära 

relation till sitt husdjur kommer ha en mer mänsklig uppfattning av djur än ett barn utan den 

erfarenheten? Det skulle också kunna påverkat vad barnet kommer i kontakt med för litteratur, 

film och tv-program, där det inte alls är konstigt med pratande föremål eller förmänskligade växter 

och djur. Så kanske det inte är så underligt ändå att begreppet liv och levande blir något diffust för 

barn.  
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Förutsättningar för liv 

Om vi däremot tittar på vad barn kopplar till vad som är livsnödvändiga förutsättningar för att leva 

så utgörs majoriteten av ett biologiskt vetande. Barn räknade upp organ som behövs för att leva 

och flertal gånger så tog beskrivningarna upp ett hjärta som dunkar och att detta sedan kan sluta 

dunka på något sätt. Detta visar att barnen sätter ett dunkande hjärta i samband med själva livet 

trots att de inte riktigt vet hur det fungerar. Livet för de här barnen kopplades till biologiska 

faktorer vilket ett aktivt arbete i förskolan sedan kan belysa och lyfta vilket i sin tur främjar 

barnens sätt att förstå sin egen kropp och sin omvärld på (Skolverket, 2010). Medan det för vissa 

var biologiskt kopplat så var det också några som kopplade det mer existentiellt och filosofiskt. 

Här beskrevs det istället om egen känsla och upplevelse och kärlek lyftes här fram som en 

livsavgörande förnödenhet och vilken känsla livet annars skulle omges av. Även här försöker 

barnen skapa sig en förståelse, sammanhang och mening i sina erfarenheter där de uttrycker sin 

uppfattning om förutsättningar för livet. För att barn då ska kunna utveckla sina kunskaper och sin 

egen förståelse för livet så krävs det att pedagoger uppmärksammar barns olika sätt att reflektera 

på och följa upp och utmana varje barn i ämnet så att barnet kan få ett bättre grepp på tillvaron 

genom både språkligt men också genom eget filosofiskt kunnande om sig själv och värdesätta alla 

olika uppfattningen till lika värde. 

 

Liv och död 

Liksom tidigare forskning tar upp så visar barn intresse och nyfikenhet att reflektera runt liv och 

död och detta var något som jag också kunde fastslå efter att jag utfört intervjuerna. Detta visar på 

att det här är ett ämnesområde där det finns ett behov och intresse att reflektera runt med barn i 

förskola och skola. Trots att en majoritet av barnen kopplade samtalet till någon bortgången 

släkting eller husdjur så visade barnen aldrig någon obekvämhet att reflektera runt ämnet. Hos 

barnen som hade himlen med i sina beskrivningar så skulle jag till och med vilja påstå att de mer 

visade en vilja till att fortsätta reflektera runt den bortgångne. Det kan också vara så att barnen 

funderar på vårt samtal om döden efteråt, hos vissa barn kanske efter flera dagar, och då är det 

viktigt att vårdnadshavare och pedagoger i barnens omgivning vet om att vi har pratat om döden 

för att finnas tillgängliga för barnen om de visar på ytterligare funderingar eller oro. Jag skulle 

också vilja instämma i till hur Pramling & Johansson (1995) beskriver barns sätt att reflektera runt 

ämnet dvs. att barn upplevs till större del att få beskriva och fastställa sin egen fakta och utforska 

ämnet på ett filosofiskt sätt än att det blir känslomässigt jobbigt.  
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Anledningen till varför någon dör så pekade barnens svar i vissa fall på det som Evans (2000a) 

skriver om att barnen insinuerade individens egen avsikt till stor del: ”man måste” eller att ”man 

inte orkar”. Barnens formuleringar antydde då någon sorts egen avsikt till döden, medan andra 

barn beskrev att det var något som var utom människans kontroll. Till störst del så hade barnen 

någon sorts himmelkoncept och liv efter döden i sin uppfattning. Där blev de utmanade i sitt 

tänkande genom att de fick försöka sätta ord och bild på hur de tror det kan se ut där. Från att flera 

barn verkat osäkra till att fantisera och reflektera runt detta så släpptes denna osäkerhet efter en 

stund. Ett barn visade sin osäkerhet genom att säga: ”jag vet inte ju hur det ser ut där…. det få bli 

fel, visst?”. Jag förklarade för barnen att i de här frågorna så finns det inte något rätt och fel utan 

att det viktiga är att varje individs beskrivning speglar den egna tanken och inte någon annans.  

Att låta barn få utforska sitt eget tänkande och utveckla sin egen livstolkning som stämmer 

överens med den egna inre och yttre livsvärlden gör att barnen också skapar självförtroende att 

våga reflektera även ämnen och frågor som det inte finns något rätt eller fel i. Och detta kunde jag 

se i mina intervjuer, att barnen efter en stund upplevdes bekväma att reflektera djupare i ämnen 

som de vanligtvis möjligen inte reflekterar runt. På det sättet främjas även barns tillit till sig själva 

och självförtroende att skapa och representera sin egen livstolkning och sitt eget meningsskapande 

och sammanhang i sin omvärld. Tillit till den egna förmågan kan vi läsa som ett av förskolans 

uppdrag i läroplanen men också i grundskolans läroplan där den uttrycks av vikt på flera ställen. 

Lpfö 98 och Lgr 11 säger följande: 

 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 

erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De 

vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende (Skolverket, 2010, 

s.6).  

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 

Perspektivet ska prägla skolans verksamhetför att ge grund för och främja elevernas 

förmåga att göra personliga ställningstaganden (Skolverket, 2011, s.10) 

 

Barnen diskuterade själva under tiden till sitt tecknande och beskrev vad de ritade och hur de 

tänker omkring döden; inte med rädsla utan med nyfikenhet. Då jag tydligt kunde se behovet av 

att fantisera och reflektera omkring begreppet döden och himlen så skulle jag också vilja belysa 

vikten av att barn utan himmelskonceptet får reflektera och utmana sitt tänkande. Svåra ämnen bör 

samtalas om och ämnen som liv och död innefattas av begreppet livsfrågor vilket vi kunde läsa om 
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i inledningen och i läroplanerna är ett av ämnena som bör lyftas med barnen i förskolan och skola 

(Skolverket, 2010; Skolverket, 2011). Barn ska ges möjligheten att utveckla sitt eget tänkande runt 

hur de uppfattar naturliga processer så som liv och död. Barn ska även få diskutera detta med 

andra barn och vuxna och på det sättet uttrycka sina tankar och funderingar omkring detta, vilket 

Barnkonventionen är tydlig med att uttrycka (UNISEF Sverige, 2009). 

 

Himlen och Gud 

I gruppen av barn som diskuterade och reflekterade om himlen så visade några barn en tydligt 

religiöst kopplad tro, där de talade om Gud och Jesus med stor relevans för både livets uppkomst 

och livets slut. För andra barn var Gud inte lika övertagande men fanns ändå där i deras 

reflektioner runt döden. De uttalade inte direkt att människan kommer till Gud när denna dör men 

ändå att Gud var nog där och en som plötsligt uttryckte sig: ”Gud är en människa som vi och det 

är Han som tar hand om hela planeten”. Trots att dessa barn inte skapat sig en teologisk gudssyn 

så finns Gud ändå med i deras reflektioner som de kopplar ihop med liv och död. Barnen har här 

genom sina kroppsliga och icke-kroppsliga erfarenheter och förnimmelser skapat sig en bild av sin 

omvärld och där gjort Gud en del av den och hos vissa en större del av den. Från både omgivning 

och egna upplevelser så har barnen gjort Gud svaret på sina ogreppbara frågor och på det sättet 

skapat sig ett bättre grepp på sin tillvaro, så som Hartman & Torstensson-Ed beskriver om (2009). 

Här är Gud och himlen svaret vilket gjorde att dessa barn kunde fortsätta reflektera och utveckla 

sin förståelse ytterligare som stämmer överens med deras individuella livsvärld. Därför är det 

viktigt att även barn med en Gudstro ges möjlighet att uttrycka sina tankar (UNISEF Sverige, 

2009) och uppmuntras till att utveckla sitt tänkande och inhämtande av kunskap i ämnet, då detta 

är en del i deras identitetsskapande. Att låta barn få komma i kontakt med olika sätt att förstå och 

tolka fenomen på visar på att det finns en mångfald av tankesätt i vårt samhälle, vilket skapar 

många givande och viktiga lärandetillfällen och som är särskilt viktigt idag med tanke på dagens 

mångkulturella samhälle. Som även Hartman & Torstensson-Ed (2009) menar så är dessa 

gemensamma samtal och reflektioner ett sätt att arbeta med främjandet av barns interkulturella 

förståelse för att de ska utveckla en förståelse för och ett sätt att hantera och acceptera människors 

olika livstolkningar. I Lpfö 98 kan vi läsa:  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor 

har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning (Skolverket, 2010, s. 8). 
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Och även i Lgr 11 finner vi vikten av att främja förmågan att förstå och leva sig in i andra 

människors villkor:  

 

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörlighet över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om den egna och delaktighet 
i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar 
(Skolverket, 2011, s.7) 

 

 

Livets uppkomst 

I frågorna som tar upp människans uppkomst så var det inte heller bara barnen som uppfattades att 

ha en tydlig religiöst tro som involverade Gud i sina beskrivningar utan många av de barn som 

inte haft med Gud i tidigare svar tog nu med Gud som förklaring till jordens och människans 

uppkomst. Även här så har barnen på det sättet skapat sig en greppbar förklaring på fenomenet 

som stämmer överens med deras livsvärld och sätt att förnimma världen på. Men trots att många 

barn hade Gud med som skapare i sina beskrivningar så var det till störst del barn som på olika 

sätt försökte sätta ord och bild med hjälp av en naturlig beskrivning utan en övernaturlig makt så 

långt detta var möjligt. Mer än hälften av barnen hade någon sorts naturlig förklaring på 

människans uppkomst, om man inkluderar både evolutionär och naturalistisk förklaring, där man 

kunde se deras försök till en beskrivning av fenomenet utifrån sin begränsade kunskap och 

förståelse i ämnet. Några satte i samband med att de visste att växter kunde växa fram och detta 

var då den förklaringen som valdes; att första människan eller apan växte fram. Precis som Evans 

(2000a) menar så finner barnen egna lösningar på att beskriva naturliga processer utifrån den 

kunskap de besitter och i dessa fall så blev det genom uppkomst från växtriket. Vissa barn menade 

att människan har sitt ursprung hos apan vilket i deras beskrivning utgjordes av en evolution på 

individnivå eller på det sättet att apan födde en människa. Även här kan vi se att barn finner sina 

egna lösningar utifrån dennas kunskap i ämnet men här kan man också se den vanliga 

missuppfattning när det kommer till barn och förståelse av evolutionsteorin; att den har skett på 

individnivå. Som även Evans (2000a) forskning resulterade i så har även min studie visat att barn 

hellre använder sig av naturliga beskrivningar av livets uppkomst men ändå med en närvaro av 

Gud på olika sätt; hos vissa finns Han där som en beskyddare, hos andra som en utlösande kraft i 

evolutionens gång. Till viss del så kan detta fenomen beskrivas av att ”ett sekulariserat land får 

sekulariserade barn” (Hartman & Torstensson-Ed, 2009, s.145). Sverige är idag ett allt mer 

sekulariserat samhälle, där religion och tro får allt mindre vikt i samhället och för individen, 
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generellt sett. Men trots den västerländska sekulariseringstrenden som sker så följer inte världen i 

övrigt denna trend utan religion har runt om i världen en stor betydelse och i vissa delar en 

växande roll för samhället och för individen (Hartman & Torstensson-Ed, 2009). 

 

Slutsats 

Mitt syfte med studien är att synliggöra barns tankar om liv och död samt livets och människans 

uppkomst och detta anser jag att studiens resultat har visat. Barnen har uttryckt vilja och 

engagemang i utforskandet av givna ämnen och att reflektera runt och att få ge bild till sina egna 

uppfattningar. Genom att jag utgått både från biologiskt- och filosofiskt perspektiv så kunde olika 

uppfattningar synliggöras och på det sättet också synliggöra barns olika sätt att tolka och förstå 

biologiska processer på, förutsättningar för liv och teorier om dess uppkomst. Resultatet visar 

också att rörelse var det vanligaste kriteriet för att barn ska uppfatta dessa som levande men andra 

kriterier som ögon och blod fanns också med hos många av barnen. Barnen visade på nyfikenhet 

att få reflektera runt liv och död, utifrån sitt biologiska och filosofiska kunnande, utan visad oro 

eller rädsla, vilket visar att detta är något som kan lyftas i förskola och skola tillsammans med 

barnen. Studien kunde också synliggöra hur barns uppfattning om livets uppkomst ser ut och till 

vilka olika teorier dessa skulle kunna kopplas till, dvs. evolutionär- eller skapelsegrundad. Alla 

barns egen förståelse ska ses som kunskap och som en grund för den utveckling som vidare sker i 

barnets tänkande. Barn har sitt eget sätt att förstå och beskriva sin omvärld och dess fenomen på, 

sitt personliga tema (Helldén m.fl., 2011), vilket denna studie verkligen har visat på. Genom att 

fortsätta utmana barnen i deras tänkande och låta barn reflektera med andra barn och vuxna om 

den här sortens ämne så skapar vi på det sätt det lärandetillfälle som Pramling och Johansson 

(1995) beskriver om där barn lär sig både om ämnet och om sig själva. Barns lärande behöver 

bearbetas genom dem själva för att de ska finna mening och sammanhang i den utvunna 

kunskapen. Med min studie så hoppas jag kunna inspirera andra till att våga arbeta med svåra 

ämnen tillsammans med barnen och värdesätta barnens kunnande som kunskap och utmana dem i 

sitt tänkande även inom ämnen där uppfattningar kan skiljas åt. För att främja barns förståelse runt 

dessa svåra ämnen och begrepp så är det viktigt att vuxna samtalar med barn om 

naturvetenskapliga och livsnära ämnen på olika sätt och använder olika uttryck så att barn 

utvecklar sitt språk i ämnet och på så sätt ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser 

samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”(Skolverket, 2010, s.10). 
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Vidare forskning 

För fortsatt arbete så skulle studien kunna utökas med omformulerad frågeställning i syfte att 

synliggöra andra mönster och kriterier runt barns uppfattning av biologiskt liv men också att 

synliggöra och uppmuntra barns oliktänkande i obesvarbara frågor om livet. Genom att följa 

barnen under en längre tid så skulle barns utveckling av det egna naturvetenskapliga tänkande 

synliggöras på ett annat sätt för att sedan kunna följa det barns personliga tema, som Helldén m.fl. 

(2011) beskriver om, då barnet utvecklas i hur denna beskriver fenomenet. När det kommer till 

barns biologiska syn på liv så kan man fråga sig till vilken grad vuxna samtalar med barn om vad 

som är liv och vad det innebär att vara levande? Hur skulle barns svar sett ut om man även haft 

bilder på levande organismer utan rörelser eller något havsdjur utan ögon och samtidigt gett 

barnen någon sorts introducerande aktivitet innan intervjun? Skulle resultatet sett annorlunda ut, 

skulle nya mönster ha synliggjorts eller skulle rörelse fortfarande bli det övertagande kriteriet för 

att vara levande? Fler frågor som skulle vara intressanta att fortsätta studier om är hur pedagoger 

arbetar med livsfrågor och lyfter dessa i förskolan tillsammans med barnen. Vidare vore det också 

intressant att ta reda på runt oliktänkande om människans ursprung, om detta är något som ges 

möjlighet att reflektera runt i förskola, förskoleklass och skolans tidiga åldrar och på vilket sätt det 

arbetet sker. 
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 Kan du rita och beskriva? 

 Kan du rita och beskriva? 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Vad betyder det att vara levande?  

 Vad behövs för att något ska leva?  

 Lever en blomma? nyckelpiga, sköldpadda, sten, bil osv. (visa bild vid varje fråga) 

 Kan de här djuren och föremålen känna sig glada eller ledsna? Hur? Kan du beskriva? 

 Hur gamla kan de bli? 

 Hur gammal kan människan bli?  

 Vad händer när man dör?   

Om barn har en fortsättning så ställs dessa följdfrågor: 

 

- Vad händer sen?  

- Hur ser det ut där?  

 Hur tror du jorden har skapats?                  Kan du rita och beskriva? 

 Om jag säger ett djur som fanns på jorden för längesen vad säger du då? 

 Har de djuren alltid funnits?  

 Har människan alltid funnits?   

 Var kom människan ifrån eller hur uppstod 

människan?    

 Hur såg de första människorna ut?    

 Är det något mer som du skulle vilja tillägga?        
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Bilaga 2 
 

Samtyckesbrev 

 

Förfrågan om att delta i intervju 

Hej! Jag heter Cathrine Xu och studerar till förskollärare på Karlstad Universitet. Jag ska nu börja 

skriva på mitt examensarbete. Mitt syfte med mitt arbete är att synliggöra hur barn tänker om livet 

och livets uppkomst. I insamlandet av data till mitt arbete så kommer jag att intervjua barn som är 

5-7 år gamla och kommer även att ha bildskapande i samband med intervjun. Intervjuerna kommer 

att ske individuellt och i grupp.  

Jag har med samtycke från rektor/förskolechef fått möjligheten att göra intervjuer i 

förskola/förskoleklass XXX. Intervjuerna är helt frivilliga och Ni vårdnadshavare får, tillsammans 

med Ert barn, med den här blanketten ge Ert samtycke om barnet kan och vill delta i intervjun. 

Intervjun kommer att bestå av ungefär 10 frågor där vi också kommer att rita. Exempel på frågor 

som kommer att ställas är:  

 Vad betyder det att leva? 

 Vad händer när man dör? 

 Hur tror du jorden skapades?  

Samtycket kan avbrytas när som helst om barn eller förälder ångrar sig utan särskild anledning. 

Alla som är med i undersökningen kommer vara anonyma och ingen känslig information kommer 

att användas i arbetet. Efter arbetet blivit godkänt kommer all insamlad information att förstöras. 

Om Ni har några frågor så är Ni välkomna att ringa eller maila mig. 

XXXX 

Vårdnadshavares underskrift   

 

 


