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Religionsvetenskap i Gävle
En kort historik

Åke Tilander & David Westerlund

Innan religionsvetenskap 1994 etablerades som ett självständigt ämne med
fristående kurser vid Högskolan i Gävle, hade religionsundervisning
förekommit i många år inom lärarutbildningen. Även under senare år har
utbildningen av religionslärare varit en central angelägenhet. År 1993
anställdes religionsfilosofen Stefan Myrgård som adjunkt. Han tjänstgjorde
till 2003, då han återvände till sin hemstad Västervik. Myrgård kom att få en
mycket stor betydelse för religionsvetenskapens utveckling i Gävle. Under
1994 och 1995 startades på framför allt hans initiativ fristående
religionsvetenskapliga kurser i bland annat etik. Tidigt utvecklades också ett
intresse för jungianskt inriktade kurser, som har fortsatt att vara ett centralt
intresse inom ämnet. Dessa kurser  har genom åren lockat många studenter.

Utbildning
Läsåret 1994–95 erbjöds den första AB-kursen (40 poäng) i religionsvetenskap.
Vid sidan av Myrgård undervisade flera lärare på timbasis eller
korttidsförordnanden. År 1997 kom Åke Tilander att börja som adjunkt.
Tilander har alltsedan dess varit verksam vid Högskolan i Gävle. En tredje
adjunkt, Febe Orést, som tidigare varit lärare vid Vårdhögskolan i Gävle,
anställdes 2001 i religionsvetenskap vid HS-institutionen (Inst. för humaniora
och samhällsvetenskap) i samband med organisationsförändringar. Tilander
och Orést är båda religionspsykologer med bland annat jungianska intressen.

Därefter skedde sedan en snabb expansion av verksamheten med flera
nya lärare och kurser. År 2002 anställdes som lektorer religionshistorikern
Olof Sundqvist och religionsfilosofen Peder Thalén. Samma år
deltidsförordnades också religionshistorikern David Westerlund som
professor (20 %). Åren efter, 2003-04, tillkom som lektorer religionsfilosofen
Jari Ristiniemi, religionshistorikern Olov Dahlin och missionsvetaren Karin
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Sarja, som dessförinnan var verksamma på tidsbegränsade förordnanden. I
mer begränsad omfattning, som anställda vikarier eller på timbasis, har flera
andra lärare medverkat i undervisningen.

Under de senaste åren har många fristående kurser startats. Sådana kurser
finns numera inom följande områden, där omfattningen varierar från fem till
fyrtio poäng: befrielse- och feministteologi i tredje världen; etik och ledarskap;
etik–människosyn–mening; globalisering och värderingsförändringar; jungiansk
psykologi; Maria och Jesus – bilder i historia och nutid; kulturmöten i Europa;
kulturmöten i globalt perspektiv; miljöetik; new age; mystik och nygnosticism;
religion och hälsa i globalt perspektiv; religion och sexualitet; religionens
form och funktion; religionsantropologi; religionsdidaktik; schamanism;
vikingatidens religion. Därutöver tillkommer det ordinarie kursutbudet i
religionsvetenskap (A-D) och inom lärarprogram. Dessutom finns ett
utbildningsprogram, Människa-natur-religion, som är baserat på ett samarbete
med flera naturvetenskapliga ämnen, särskilt biologi.

Den religionsvetenskapliga utbildningen sker till största delen i
distansform. Härigenom nås många studenter som annars inte skulle bedriva
högskolestudier. Användningen av telebildteknik och internet skapar också
goda förutsättningar för internationellt samarbete. I flera kurser på engelska
deltar studenter i olika länder och världsdelar. I videokonferenser föreläser
därtill inte bara ämnets egna lärare i Gävle utan också föreläsare från många
skilda städer i världen, till exempel Accra, Jerusalem, Los Angeles, Madrid
och New Delhi. Täta internationella kontakter förekommer med bland andra
La Salle, en högskola för lärarutbildning, som är en del av det stora
Universidad Autónoma i Madrid, och universitetet i Accra, Ghana.

Religionsvetenskapen i Gävle har vidare ett nära samarbete med flera
näraliggande ämnen inom högskolan. Lärare i religionsvetenskap deltar till
exempel i etikundervisning inom vård- och ekonomiutbildningar. Tillsammans
med Pedagogiska institutionen utvecklas kurser för det Hälsovetenskapliga
programmet. Det ämnesövergripande samarbetet underlättas av att
religionsvetenskap är ett utpräglat flervetenskapligt ämne och genom att
holistiska perspektiv eftersträvas.

Forskning och forskarutbildning
Under de senaste åren har sambandet mellan forskning och undervisning
stärkts. Utbildningen har förändrats och fått en tematisk inriktning, som
svarar mot satsningar inom forskningen. Ett tema är religion och hälsa. Där
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behandlas bland annat synen på sjukdom och hälsa inom olika kulturer.
Andra viktiga aspekter är till exempel arbetet med existentiella frågor inom
vården och vårdetiska problem. Inom ett annat temaområde, som rör religion
i relation till kultur och samhälle i olika tidsperioder, studeras bland annat
myt-, rit- och symbolteorier i förhållande till människan som en
kulturskapande och kulturbärande samhällsvarelse. Där deltar forskare med
kompetens inom olika delområden som religionshistoria, religionspsykologi
och religionsfilosofi. Ett tredje tema är mångkulturella och mångreligiösa
frågor. Här riktas intresset mot både globala perspektiv, med särskilt fokus
på delar av Afrika och Asien, och det religiöst alltmer pluralistiska Sverige
och övriga Europa. För studenter på forskarförberedande nivå inom
grundutbildningen finns möjligheter till fältstudier utanför Europa.

Utöver en regelbunden forskningsverksamhet på individuell grund finns
några större forskningsprojekt och ansatser till ytterligare sådana. Ett exempel,
som rör kultur- och religionsmötesfrågor, är projektet “Möten, drömmar
och vardag i bruksort: integration av mandéer i Sandvikens kommun”, som
sker i samarbete mellan forskare från religionsvetenskap, historia och etnologi.
Ett annat projekt, som framför allt tillhör temaområdet religion och hälsa,
utgår från grundfrågan hur man arbetar med livsfrågor i skola, vård och
omsorg. Här återfinns bland annat forskning om existentiella problem i
samband med utbrändhet. Inom detta projekt förekommer också en
doktorandstudie av värderingsförändringar bland svenska skolungdomar. Ett
annat doktorandprojekt rör psykologiska ‘coping’-strategier i samband med
traumatiska händelser. Lärarutbildningens betydelse inom grundutbildningen
motsvaras också av ett betydande intresse för forskning inom didaktiska och
pedagogiska fält. Ett exempel på detta är det individuella projektet
“Religionsundervisningen som ett fredsprojekt: en modell för kommunikation
över religionsgränserna”.

Vid Högskolan i Gävle är det (ännu) inte möjligt att registrera forskar-
studerande. De doktorander som är knutna till ämnet religions-vetenskap,
liksom till andra ämnen, är således registrerade vid andra lärosäten. Under
hösten 2004 görs en ansökan om vetenskapsområdesstatus inom humaniora
och samhällsvetenskap. Redan nu är emellertid flera av de anställda inom
religionsvetenskapen i Gävle huvudhandledare eller biträdande handledare
för doktorander som är registrerade vid lärosäten i Stockholm, Umeå, Uppsala
och Åbo. Det finns således en betydande handledningserfarenhet av
forskarutbildning.
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