Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av förändring

Nya mål?
Religionsdidaktik i en tid av förändring

Redaktörer
Birgit Lindgren Ödén och Peder Thalén

Swedish Science Press
Uppsala 2006

ISBN 91-975446-1-2
ISSN 1652-7895
© Författarna
Layout:
Helena Riihiaho
Tryck:
Universitetstryckeriet, Uppsala 2006
Distribution:
Swedish Science Press
Box 118, 751 04 Uppsala
Tel: 018-36 55 66
Fax: 018-36 52 77
E-post: info@s-s-p.nu

Omslagsbild: Interiör från Högskolan i Gävle (Foto: Bernth Johansson)

Innehåll
Redaktörernas förord ..............................................................................7
Lena Roos
Åter till källorna! ....................................................................................9
Torsten Blomkvist & Olof Sundqvist
Religionsbegreppets tillämpning i handböcker
om fornskandinavisk och germansk religion........................................20
Olov Dahlin
Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? .......................38
Jørgen Straarup
Religionsvetenskap – arvet och möjligheterna .....................................55
Febe Orest
Processutvärdering som didaktiskt instrument .....................................69
Jari Ristiniemi
Att medvetandegöra handlingsansvar –
Om etikundervisningens mål och medel ..............................................77
Juan Carlos Gumucio
Religionsdidaktikens spännande skörhet och mångfald .......................88
Per-Olof Åkerdahl
Martyrideologier i klassrummet ...........................................................96
Peder Thalén
Religionsdidaktik i en senmodern situation........................................104
Birgit Lindgren Ödén
Ämnesutveckling genom samverkan? ................................................117

Redaktörernas förord

Nästan alla som medverkar i denna bok är lärare i religionsvetenskap
vid Högskolan i Gävle. Boken är framsprungen ur ett gemensamt behov
av att utveckla religionsvetenskapen vid högskolan och bättre kunna
anpassa undervisningen till de olika studentgrupper – blivande lärare,
programstudenter och fristående studenter – som deltar i undervisningen. Vi har också sett denna skrift som en möjlighet att fördjupa vår
egen kunskap om det didaktiska fältet och bättre kunna förstå lärarutbildningens särskilda behov.
Tillkomstprocessen för denna bok är att varje lärare, som ville delta i
boken, fick skriva en sida om vilka frågeställningar som skulle vara
intressanta att behandla ur en didaktisk synvinkel. Dessa utkast diskuterades därefter vid ett möte i Cordoba som ägde rum hösten 2005. De
tänkta bidragen rymde en mångfald av synvinklar men ett gemensamt
tema var förnyelse och förändring. Hellre än att försöka skapa en
konstlad enhet i boken har vi bevarat denna mångfald. Det viktigaste
har varit att måna om ett fritt tänkande.
De medverkandes olika utgångspunkter ledde fram till några huvudfrågor: Vilka är religionsdidaktikens viktigaste frågor idag? Vilka perspektiv skall den utgå ifrån? Även om vi inte kunde finna någon samsyn när det gäller dessa frågor, hoppas vi att boken skall kunna förmedla något av den dynamiska diskussion som uppstod kring dessa
frågor, och därmed inspirera läsaren till nya tankar och sätt att arbeta.
Med den här boken vill vi göra ett inlägg i den religionsdidaktiska
diskussionen. Vi vill vidga synen på vad religionsdidaktik kan innebära
genom att presentera en mängd olika perspektiv på vilka frågor som
den kan inrymma, allt ifrån hur vi skapar schablonbilder genom att tolka omvärlden med våra västerländska glasögon till användandet av nya
metoder på historiskt material. Till religionsdidaktiken hör också frågorna om hur vi skapar ett gott samhälle och stärker ett demokratiskt
förhållningssätt. Vi vill även tänja på ämnesgränserna. Religion, i olika
former, genomsyrar det mesta vare sig vi är medvetna om det eller ej,
vilket innebär att religionsämnet behöver integreras med andra kun-

skapsområden som rör exempelvis historia, kultur, naturvetenskap och
samhälle. En särskilt angelägen fråga är här på vilka sätt religionsdidaktiken kan bidra till diskussionen om det senmoderna samhällets
problem – avsaknaden av mål och mening – och möjligheter.
Boken vänder sig till flera olika målgrupper. En sådan är alla de som
är intresserade av samtids- och framtidsfrågor. Som framgått menar vi
att didaktikens frågor inte kan isoleras från det som sker i samhället i
stort. Didaktiken har, menar vi, alltför ofta koncentrerats till klassrumssituationen och lärandet där. Denna syn på lärande behöver förändras.
Lärandet sker även utanför klassrummet och skeendena i samhället
påverkar lärandet i den konkreta undervisningssituationen, vilket flera
av bidragen illustrerar.
En annan målgrupp är religionslärare på olika nivåer i utbildningsväsendet. I mötet med olika perspektiv på undervisningen kan religionskunskapen inom grund- och gymnasieskolan vitaliseras. Genom att
flera av bidragen eftersträvar ett vidgat religionsbegrepp, där religionsämnet kan fungera som en sammanhållande länk mellan olika ämnen,
vill vi också visa på möjligheten hur religionsämnet skulle kunna fungera som en injektion för andra ämnen. Religionskunskapen och religionsvetenskapen är omistliga för att kunna skapa en helhetsförståelse.
En tredje målgrupp är lärare och forskare vid högskolor och universitet.
Vi välkomnar här en debatt som utgår från en mångfald av perspektiv
både vad gäller metod och innehåll. En fjärde och särskilt viktig målgrupp är lärarstudenterna, som i sin framtida yrkesroll har till uppgift
att lyfta fram olika perspektiv på religionen. Vår förhoppning är att
antologins vidgade syn på det didaktiska fältet skall främja en kritisk
diskussion om didaktikens grundfrågor – vad, hur och varför – i undervisningen.

Birgit Lindgren Ödén

Peder Thalén

Åter till källorna!
LENA ROOS

Vad säger Koranen om skridskoåkning? Religionssociologen Jonas
Otterbeck har återgivit en historia om religionsmöten och vintersport i
en svensk skola.1 Historien börjar med att en muslimsk pappa kontaktar
skolans rektor eftersom han absolut inte vill att hans dotter ska delta i
skridskoåkningen eftersom det står i Koranen att muslimska flickor inte
får åka skridskor. Rektorn backar och ger pappan rätt. Senare ringer han
dock upp en lokal imam som först brister ut i gapskratt och, när han
sansat sig, påpekar att det skulle vara ytterst märkligt om Koranen, med
sin bakgrund i 600-talets arabiska ökenlandskap, skulle ha något att
säga om skridskoåkning. Rektorn kontaktar då pappan igen och frågar
vad han hade menat. Av pappans förklaring framgår att den enda skridskoåkning han hade stiftat bekantskap med var den konståkning som
visas på TV, där damernas dräkter förefaller vara tillverkade i ett tillstånd av akut textilbrist eftersom deras sammanlagda tygyta motsvarar
en ordinär herrnäsduk. Där kunde pappan och rektorn enas om att detta
knappast kunde sägas svara mot Koranens bud att kvinnor ska klä sig
anständigt.2 Så snart pappan får klart för sig att det snarare rör sig om
kraftigt påpälsad, hjälmförsedd skridskoåkning så upphör problemet att
existera.
Vad hade hänt om rektorn redan vid första samtalet hade ställt den
enkla men ofta så förlösande frågan ”Hur menar du då?”? Och varför
gjorde han inte det? Jag tror att det kan bero på att när ord som ”Koranen” eller ”Bibeln” används i argumentation är det lätt att personer som
betraktar sig själva som sekulära reagerar med ryggmärgen och antingen står på sig orubbligt (”här ska inte någon fundamentalist komma och
rucka på vad vi har bestämt”) eller genast ger med sig (”ojojoj, här
måste man tänka på religionsfriheten”). Jag tror att många som aldrig
har fått tillfälle att stifta bekantskap med religiösa skrifter fylls av bävan inför dessa, delvis för att de tänker sig att sådana texter ger slutgil1
2

Otterbeck, 1990, s. 164.
Se t.ex. Koranen (Koranens budskap) 24:30–31, 24:60, 33:59.
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tiga (oftast omoderna och barbariska) svar på frågor som moderna människor står inför. Den som har ägnat någon tid åt att studera dessa skrifter slås istället av hur mångtydiga de är, att de innehåller många olika
budskap som måste tolkas och tillämpas förnuftigt, att den heliga skriften inte avgör och avslutar diskussionen utan snarare är utgör dess början och avstamp. Heliga skrifter fungerar inte på samma sätt som facit
till mellanstadiets matematik. De är snarare en handledning i reflektion
över livet i all dess komplexitet.

Rädsla för heliga skrifter
Jag pendlade under ett par terminer mellan Uppsala och Södertörn och
satt då ofta på tåget och förberedde föreläsningar eller läste studenters
arbeten. Jag kunde då notera ett intressant fenomen: I de fall då jag satt
och läste antingen Bibeln eller Koranen fick jag alltid sitta ensam. Mina
medpassagerare föredrog uppenbarligen att stå eller att byta vagn,
framför att sitta bredvid någon som läste någon av dessa skrifter. Man
kan fråga sig varför. Trodde de att jag skulle se dem som lätta
missionsobjekt, som med svensk finkänslighet inte skulle resa sig och
gå om jag opåkallat började förkunna för dem? Eller, ännu värre, är det
så att många svenskar anser att den som frivilligt och uppenbarligen
utan skam, på allmän plats sitter och skyltar med en religiös skrift,
antagligen måste vara lite konstig, kanske en religiös extremist. (Jag
kan tillägga att jag annars ser ganska snäll ut så vi kan eliminera den
felkällan.)
Det här tror jag pekar på något som kan bli ett problem i skolorna.
Om en stor del av lärarkåren består av personer som aldrig eller nästan
aldrig har läst en helig skrift och dessa ska undervisa barn för vilka
dessa skrifter och deras berättelser är självklara storheter, kan skridskosituationer uppstå. Man kan även sig att dessa lärare kan drabbas av
viss nervositet när de ska undervisa om de religioner som kopplas till
dessa skrifter.
Jag har under de senaste åren i olika sammanhang läst framför allt
Bibeln och Koranen, men även andra heliga skrifter och andra typer av
källtexter med grupper, både på universitetskurser och i andra sammanhang. Jag brukar alltid börja med att fråga hur många av dessa (många
av dem blivande lärare) som aldrig har öppnat dessa böcker tidigare. De
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flesta har aldrig tidigare läst Koranen, men förvånansvärt många har
heller aldrig tidigare läst Bibeln. Vissa kommentarer återkommer på
dessa seminarier, t.ex. att det var betydligt lättare än vad de hade föreställt sig. Många studenter känner inte ens till att både Bibeln och
Koranen numera finns tillgängliga i moderna svenska översättningar
som båda innehåller många förklarande noter som underlättar läsningen
och som kan köpas i pocketformat för en spottstyver (Ja, i alla fall jämfört med vad de betalar för resten av sin kurslitteratur. Bibeln och
Koranen kan dessutom förväntas kvarstå på kurslitteraturlistan längre
än de flesta av de böcker som jag och mina kolleger skriver.)

Primär- och sekundärmaterial
Varför är det relevant att diskutera detta i en antologi om religionsdidaktik? Jo, för jag tror att en del i bakgrunden till skridskohistorien
ligger i hur vi undervisar våra blivande lärare om världsreligionerna.
Jag har själv studerat religionshistoria på två olika institutioner, och
undervisat på fyra, och genomgående måste jag säga att källtexterna
oftast har tilldelats mycket lite utrymme i jämförelse med sekundärlitteraturen. Det gäller även mina egna kurser på det lärosäte där jag just nu
befinner mig, så jag själv är i allra högsta grad medskyldig till sakernas
tillstånd. Oftast är det sekundärlitteraturen som räknas som kurslitteratur, källtexterna tas i bästa fall upp som referenslitteratur, och därmed
sänder vi en tydlig signal till studenterna att primärmaterialet är mindre
viktigt. Större delen av undervisningen, framför allt på lägre nivåer,
ägnas också oftast åt sådant som tas upp i sekundärlitteraturen. Källtexterna förekommer mycket sällan som en del av examinationen. Detta
leder till att många studenter även på B- och C-nivå fortfarande inte
riktigt har fått klart för sig skillnaden mellan primär- och sekundärmaterial. Vissa tror t.ex. att sekundärmaterialet består av böcker och
artiklar av sämre kvalitet …
Jag skulle därför vilja argumentera för att vi i högre grad skulle
använda primärmaterial i vår undervisning och examination. Jag vill
här understryka att jag med primärmaterial inte enbart syftar på religiösa urkunder utan även andra typer av material: historiska texter,
webbsidor, bilder, intervjuer, föremål … Alla typer av primärmaterial
är förstås inte lika lämpliga att sätta i händerna på studenter på A-kur11

sen, på samma sätt som även sekundärlitteraturen måste motsvara den
nivå studenterna befinner sig på. Här får man som lärare lita till sin
erfarenhet och goda omdöme.
Vissa avdelningar av det religionsvetenskapliga fältet är utan tvekan
bättre på att använda primärmaterial än andra. Exegetik har ju som
huvuduppgift att tolka heliga texter, så där kan man förutsätta att källtexterna är mer centrala. Kanske är det också fallet i religionsfilosofi,
där studenterna får bekanta sig med klassiska tänkares egna alster. Men
faktum kvarstår: många studenter som har studerat religionsvetenskap
på högskolenivå har endast i mycket lite grad kommit i kontakt med
källtexter och andra typer av primärmaterial. Jag föreställer mig att
situationen är annorlunda inom andra ämnen, att studiet av källtexter
har en mer framträdande roll i t.ex. historia och litteraturvetenskap.
Säkerligen skulle vi kunna lära oss en del av dessa ämnens didaktiska
tradition.

Textstudier inom judendomen
Kanske noterar jag detta extra tydligt eftersom jag har tillbringat en
betydande del av min forskarutbildning vid Hebreiska Universitetet i
Jerusalem där studiet av judendom inom olika forskningsinriktningar
(historia, litteratur, folkloristik, bibelvetenskap etc.) är betydligt mer
präglat av en mycket nära förhållande till källtexterna än vad som oftast
är fallet vid svenska högskolor. Vid Hebreiska Universitetet fungerade
ofta källtexter som utgångspunkt för diskussioner på föreläsningar och
seminarier. Kanske beror denna skillnad mellan svensk och israelisk
högskoleundervisning på den judiska traditionens betoning av studiet
av källtexter. Den klassiska texten Pirqe Avot (Fädernas tänkespråk, ca
200 evt, som ingår i de flesta judiska bönböcker) innehåller följande
koncisa beskrivning av en ung mans väg till mognad:
Vid fem års ålder – Bibeln.
Vid tio år – Mishna.
Vid 13 år – [att följa] buden.
Vid 15 år – Talmud.
Vid 18 år – äktenskap.
Vid 20 år – att söka sig [ett yrke].
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(Pirqe Avot 5:213)

Notera att tre av de viktiga övergångarna markeras av att man ska gå
vidare till att studera en mer avancerad text (och att man ska ha studerat
både Bibeln, Mishna och Talmud (Gemara) innan man anses vara
mogen nog att gifta sig eller söka sig ett yrke!). Denna närhet till klassiska källtexter präglar såväl sekulära grundskolor som ultraortodoxa
talmudakademier (jeshivor) i dagens Israel. I jeshivorna använder man
bland annat en intressant metod som vi kanske skulle kunna lära oss
något av. Den kallas chevruta och bygger på att eleverna sätts ihop i
par. Ordet chevruta är besläktat med orden chaver/a (vän) eftersom
samtalspartnern ses som elevens bästa vän i studierna, den som kommer
att hjälpa sin partner att lära sig. Detta par får sedan till uppgift att läsa,
diskutera och försöka förstå en text, ur Bibeln eller Talmud. Det är en
fördel om personerna i paret är så olika varandra som möjligt. Tanken
är att ju mer olik sin samtalspartner man är, desto större möjlighet har
båda att berika den andre med ett nytt perspektiv. Och desto livaktigare
blir diskussionen! Något att tänka på för oss som ofta tycker att det blir
lite obehagligt om vi är alltför oense och helst vill att alla diskussioner
ska utmynna i någon sorts behaglig mellanmjölkskoncensus.
Även didaktikens fader Johan Amos Comenius (1592–1620), som
för snart 400 år sedan utarbetade läroplaner för de svenska skolorna,
förefaller ha haft samma åsikt om vikten av självständig reflektion över
källtexterna. Han skriver i sin stora sammanfattning av undervisningsläran Didactica Magna, i avsnittet om vilka principer som bör prägla
skolundervisningen:
Skolbildningen ska inte vara bländande utan sann, inte ytlig utan gedigen. D.v.s., den förnuftiga varelsen, människan, skall vänjas att låta sig
ledas inte av andras utan av sitt eget förnuft; hon skall angående tingen
inte blott läsa och förstå andras åsikter ur böcker eller fasthålla och
återge dem i minnet, utan hon skall självständigt gå till botten av tingen
samt lära sig rätt förstå och bruka dem.4

Vad menar då Comenius med att bildningen ska vara gedigen? Jo,
bland annat använder han bilden av att den som själv gräver en brunn
behöver inte hämta vatten någon annan källa, d.v.s. från andra auktori3
4

Mishnayoth, min egen översättning.
Comenius, Didactica Magna, översättning: Tomas Kroksmark, s. 107.
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teter. I detta avseende, som i så många andra, är han dock kritisk till sin
samtids undervisningsväsen:
I detta avseende har det hittills brustit i skolorna. Lärarna har inte vant
eleverna att likt unga telningar utveckla sig från egna rötter. Snarare har
man lärt dem att hänga på sig annorstädes plockade grenar och så lysa
med lånta fjädrar, som kråkan i Aisopos fabel. […] D.v.s. lärarna har
inte visat dem tingen själva i dessas uppkomst och väsen, utan blott vad
den förste, andre, tredje, tionde tänker och skriver därom – det har
nämligen ansetts som höjden av lärdom att ha reda på en mängd skriftställares sinsemellan avvikande åsikter om det ena och andra. Följden
har blivit, att de flesta inte gör annat än letar i författarna efter fraser,
sentenser och åsikter samt gör vetenskapen till ett lappverk. Till dem
ropar Horatius: ”O Ni efterapare, Ni trälaktiga boskapsdjur!”. Ja i sanning trälaktig boskap, endast van att bära andras bördor.5

På våra nordliga breddgrader lyser dock idag ofta källtexterna med sin
frånvaro även på högre nivåer. Jag deltog nyligen i ett symposium om
den judiske medeltidsfilosofen Maimonides, kanske den störste judiske
tänkaren genom tiderna. Det visade sig att flertalet deltagare praktiskt
taget inte hade någon erfarenhet av att själva läsa Maimonides texter –
anmärkningsvärt eftersom de flesta av oss har just judendom som specialområde, men som en av kollegerna sa: ”I vissa kretsar säger man
’Nej, jag har inte läst boken men jag har sett filmen’. Vi däremot, säger
’Nej, jag har inte läst Maimonides men jag har läst om Maimonides’.”

Varför källtexter?
Vad finns det då för fördelar med att föra in ett flitigt umgänge med
källtexter på våra kurser redan på A-nivå? Låt mig sammanfatta några
punkter:
1. Man vänjer sig vid att tänka som en forskare
Många studenter, särskilt på grundnivå, har svårt med en viktig del i sin
utbildning, nämligen ”att förhålla sig kritiskt till kurslitteraturen”. Lätt
sagt, svårt gjort! Hur kan vi begära att de ska klara av detta när de inte
har en aning om hur en forskare och en läroboksförfattare arbetar? När
5

Comenius, Didactica Magna, översättning: Tomas Kroksmark, s. 168.
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man på ett tidigt stadium tvingas tolka texter, får man också en egen
förståelse för hur den information som finns i kurslitteraturen har
kommit till, och, inte minst, vilka felkällor där kan finnas. När man
närmar sig en källtext utan att ha fått den färdigtuggad av en forskare så
tvingas man själv försöka förstå den. ”Använd er naturliga exegetiska
förmåga!”, brukade en av mina israeliska lärare säga. Detta för det goda
med sig att studenterna på ett tidigt stadium påminns om att de studerar
inte bara för att inhämta fakta utan även för att träna sig i att tänka.
Genom att dyka ner i källtexter lär man sig dessutom att inte bara
söka efter svar utan även efter frågor. Det här liknar igen chevrutametoden som inte syftar till att ge slutgiltiga svar, utan snarare att få
många perspektiv på en given text. Detta gäller förstås inte bara religiösa urkunder utan i lika hög grad historiska källtexter. Under ett par
års tid brukade vi utsätta våra A-kursstudenter för ett seminarium kring
en samling korta medeltida texter som alla handlade om judars, kristnas
och muslimers samexistens. Uppgiften gick dels ut på att se vad för
information om detta ämne som texterna kunde ge, dels att förhålla sig
kritiskt till texterna och försöka sätta fingret på om vad man borde ta
med en nypa salt, vad som måste tolkas utifrån sammanhanget etc.
Nästa steg i övningen var att utifrån dessa källtexter formulera några
forskningsfrågor, att helt enkelt ringa in något som hade väckt gruppens
intresse och som man skulle vilja undersöka vidare. Seminarierna
utmynnade ofta i en diskussion kring hur en sådan undersökning skulle
kunna läggas upp. Vips hade den som endast hade fem veckor av religionsvetenskapliga studier bakom sig börjat tänka som en forskare.
Redan här skulle man också kunna förebygga ett problem som vi
ofta ser på högre nivåer, nämligen att samma uppsatsämnen återkommer varje termin. Ofta beror detta på att dessa ämnen är sådana som har
tagits upp i kurslitteraturen eller i undervisningen. Det är min fasta
övertygelse att om en större del av studierna ägnades åt ett intimt
umgänge med primärmaterial i alla dess former (urkunder, historiska
texter, religiösa tänkares egna texter, webbsidor, studieresor) så skulle
vi se en större mångfald i uppsatsämnen. För att travestera den gamla
devisen från Uppsala universitetshus: Sekundärmaterial uppmuntrar till
att tänka rätt, primärmaterial till att tänka fritt.
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2. Primärmaterial jämnar ut oddsen i en diskussion
Ett frustrerande fenomen inträder ofta vid seminariediskussioner på
högskolenivå: Seniora studenter tenderar att dominera diskussionen.
Det handlar inte bara om att de kan seminariediskussionens form, utan
även om att de har större säkerhet i kraft av sina tidigare studier. De kan
hänvisa till litteratur som de har läst på andra kurser, vilket ofta får de
fullständiga färskingarna att överväga om det här med högskolestudier
verkligen var en så bra idé eftersom ”alla andra” verkar vara så rasande
bildade. I en diskussion utifrån ett primärmaterial kan oddsen i viss
mån jämnas ut. Alla har läst samma tio rader text och ska tillsammans
försöka pressa intressant kunskap ur dessa. Man skulle kunna tro att
även i detta läge skulle de rutinerade studenterna ha en fördel av sina
tidigare kurser, men så verkar inte vara fallet. Av detta har jag dragit
slutsatsen att även för dessa är denna närläsning av primärmaterial en
ny erfarenhet och de känner sig lite som nybörjare igen. Som seminarieledare kan man också försöka förstärka den här utjämnande effekten
genom att varje gång någon av de mer seniora studenterna drar iväg i
långa utläggningar om Foucault, postkolonialism eller andra bildningsmarkörer inom respektive disciplin, vänligt men bestämt föra diskussionen tillbaka till de tio rader primärmaterial som alla i gruppen har framför sig. Jag har sett grånade professorer tystna och osäkra A-kursare
tala i denna situation. Det fungerar faktiskt!
3. Man bygger en bro till troende personer
Tänk igen på rektorn som instinktivt backade så snart han hörde ordet
Koranen, men som sedan tänkte om och bestämde sig för att skaffa sig
mer kunskap. Det vore orimligt att begära att alla lärare som arbetar i
skolor i Sverige på ett uttömmande sätt skulle kunna redogöra för innehållet i Bibeln och Koranen eller andra viktiga religiösa skrifter. Det är
inte heller det jag föreslår. Däremot tror jag att det skulle kunna vara
givande för relationen mellan lärare, elever och föräldrar om fler lärare
hade personlig erfarenhet av att någon gång ha läst dessa skrifter.
Ibland tror jag att erfarenhet kan vara viktigare än omfattande faktakunskaper. Personlig erfarenhet kan göra att man vågar ställa ”Hur menar
du då”-frågan, snarare än att omedelbart backa ut genom närmsta nödutgång.
Jag har under ett par år undervisat blivande 1–7 lärare i en 5 p-kurs i
religionsvetenskap. Det säger sig självt att det inte kan rymmas särskilt
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mycket exegetik på en så begränsad kurs, men något som alltid har
fallit väl ut är det Bibel/Koran-seminarium som var en del av kursen.
Vid detta seminarium fick studenterna läsa och jämföra ett par berättelser som förekom både i Bibeln och Koranen, diskutera likheter och
skillnader och vad dessa kan tänkas bero på. Det var fascinerande att se
att dessa studenter, varav flertalet aldrig hade öppnat vare sig Bibeln
eller Koranen tidigare, alltid kunde se intressanta saker och dra intelligenta slutsatser av de texter de hade läst. Förkunskaper är uppenbarligen inte allt i umgänget med källtexter.
Min ambition med Bibel/Koran-undervisningen på denna kurs var
att studenterna:
- Skulle bli medvetna om att både Koranen och Bibeln innehåller
olika typer av textgenrer (t.ex. berättande text, vishetstext, levnadsregler, poesi) och att Bibeln och Koranen ofta skiljer sig från
varandra till struktur och stil.
- Skulle veta att mycket av det stoff som finns i Bibeln återfinns, i
något annorlunda version, i Koranen.
- Skulle ha en personlig erfarenhet av att åtminstone en gång i livet
läst och diskuterat Bibel- och Korantexter.
Jag är övertygad om att dessa, mycket grundläggande kunskaper, gör
dem bättre förberedda på framtidens möten med kristna och muslimska
barn och föräldrar, inte minst eftersom de faktiskt ska undervisa dessa
barn om världsreligionerna, däribland kristendom och islam.
Man kan här tillägga att studenterna genom att skaffa sig personlig
erfarenhet av att läsa världsreligionernas heliga skrifter bygger en bro
inte bara till sina religiösa samtida utan även till tidigare generationer
världen över. De får helt enkelt stifta bekantskap med viktiga delar av
människosläktets bestående kulturarv. Till detta kulturarv (här ber jag
forskarkollegerna om ursäkt) kommer nog en mycket liten del av den
sekundärlitteratur som nu uppfyller kurslitteraturlistorna att räknas.
4. Man förlorar sin rädsla för primärmaterialet
I nästan varje omgång B-uppsatsstudenter finns det någon som oroligt
frågar om det inte finns möjlighet att skriva en uppsats helt baserad på
sekundärmaterial. Jag brukar försöka avråda från detta, inte minst eftersom det oftast är mycket svårare, särskilt om man har ambitionen att
komma med ett eget självständigt bidrag. Man kan undra varför denna
fråga överhuvudtaget kommer upp. Jag tror att det kan förklaras på
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samma sätt som fenomenet att samma uppsatsämnen tenderar att återkomma termin efter termin. Studenterna utgår i sitt uppsatsval från sina
tidigare studier. De känner sig bekanta med sökande och användande av
sekundärlitteratur. Det är trots allt framför allt så de har arbetat under
sina tidigare studier. Primärmaterial är en okänd storhet och kan av den
orsaken upplevas som svårtillgängligt. På sätt och vis är det också så,
inte minst i det allra första stadiet: att hitta ett material att arbeta med.
Studenter har oftast koncentrerat sina bibliotekskunskaper till att lära
sig söka monografier. Hur gör man för att hitta utgåvor av källtexter?
Hur hittar man översättningar på språk man behärskar? Hur känner man
igen en vetenskaplig textutgåva/översättning? Hur använder man en
sådan? Här är det oftast vi lärare som har varit försumliga i att förbereda studenterna på detta.
Kanske upplevs också primärmaterialet som svårt för att det ställer
krav på en annan sorts intellektuell aktivitet än sekundärmaterialet.
Primärmaterialet ska inte inläras utan propsar på att systematiseras,
analyseras, förklaras, förstås – aktiviteter som vi ofta låter studenterna
träna alldeles för lite på. Jag tror att om vi gav större utrymme i undervisning och examination för den typen av intellektuell styrketräning
baserad på primärmaterial, så skulle det också hjälpa studenterna att
förhålla sig analytiskt och kritiskt till undervisning och sekundärlitteratur. På så vis kan primär- och sekundärmaterialet haka i varandra i en
allt mer upplyftande ringdans. Primärmaterialet väcker frågor som man
vill få besvarade av sekundärlitteraturen för att på så vis förstå primärmaterialet bättre. Kunskaperna från sekundärlitteraturen kan i sin tur
göra att man kan ställa nya intressanta frågor till källorna. En större
förtrogenhet med källorna kan dock även leda till ett mer kritiskt förhållningssätt till sekundärlitteraturen. Och så vidare …
Är det då svårt att arbeta med primärmaterial? När studenterna väl
har primärmaterialet framför sig finner de ofta att det är betydligt mer
lättläst än de monografier som kommenterar samma text. (Det är t.ex.
mycket sällan som religiösa urkunder explicit refererar till Foucault,
Derrida eller till postkoloniala teorier …). Primärmaterial har dessutom
en fördel som är svår att överskatta: det är oftast mycket mer begränsat
i sin omfattning än sekundärmaterialet. Själv är jag så funtad att jag
kommer alltid att föredra att läsa tre sidor källmaterial och reflektera
över dem (eventuellt i relation till annat källmaterial) än att läsa tre
tunga monografier på samma ämne (jag ber åter alla kolleger om ursäkt
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för detta). Detta beror säkerligen på en grundläggande lathet från min
sida. Källmaterialet kan man relativt snabbt bilda sig en uppfattning
om; sekundärmaterialet är oändligt, och i dessa tider när det publiceras
böcker och tidskrifter i snart sagt varje avkrok av världen är det kanske
dags att ge avkall på ambitionen att ha total koll på sekundärlitteraturen
när man skriver vetenskaplig text. Min erfarenhet är att det oftast leder
till att man mest ängsligt kollar av kollegernas alster för att försäkra sig
om att ingen har tänkt precis samma sak, snarare än att man låter sig
inspireras, upplysas och hjälpas av varandra. En av mina israeliska
professorer lärde mig en enkel metod som jag sedan dess har försökt
praktisera och föra vidare till studenterna: börja med källmaterialet.
Använd sedan sekundärlitteraturen för att förstå källmaterialet bättre
och sätta det i relation till annat primärmaterial som någon annan redan
har analyserat åt dig.
Dessutom har primärmaterialet en fördel som studenter har svårt att
förutse. Det är mycket roligare att arbeta med! Ingenting av det jag
själv har skrivit kommer någonsin att kunna mäta sig med det primärmaterial som det är baserat på, texter som öppnar ett fönster in i en
annan verklighet, en värld av medeltida rabbiner, baderskor och korsfarare, en ögonblicksbild av vardagliga vedermödor och längtan till det
eviga livet. Den som en gång kastat en blick ut genom detta fönster
kommer alltid att längta bort från de lärda luntorna, bort till avtrycken
av det levda livet.
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Religionsbegreppets tillämpning i handböcker
om fornskandinavisk och germansk religion
TORSTEN BLOMKVIST & OLOF SUNDQVIST

Bilden av fornskandinavisk och germansk religion i handböcker har
sällan granskats genom läromedelsanalyser. I de få studier som gjorts är
det folkskolans pedagogiska texter som stått i centrum.1 Läromedelsanalyser med avseende på litteratur tänkta att användas i postgymnasial
utbildning saknas i princip, även utanför det fornskandinaviska sammanhanget. Syftet med föreliggande artikel är att kritiskt undersöka
tidigare tillämpningar av religionsbegreppet i ett urval av handböcker
för postgymnasiala studier om fornskandinavisk och germansk religion.2 Avslutningsvis presenteras en alternativ modell för hur fornskandinavisk/germansk religion skulle kunna framställas i en pedagogisk
text. Denna modell utgår från det fornvästnordiska begreppet siðr och
baseras på tidigare undersökningar gjorda av författarna.3
Eftersom denna undersökning endast kan uppfattas som en pilotstudie till ett mer omfattande arbete har vi valt att mer ingående undersöka
endast sex handböcker om fornskandinavisk och germansk religion som
publicerats under de senaste decennierna:

1

Se Wickström 2005 och Wickströms kommande doktorsavhandling ”Wåra förfäder
woro hedningar”. Nordisk forntid som myt i folkskolans pedagogiska texter 1842–1919.
2
Med begreppet handbok syftar vi på en översiktlig och sammanfattande framställning
av ett ämne. Se t.ex. NEO I, 606. Anledningen till att vi föredrar detta begrepp framför
termen läromedel är att den litteratur som behandlas i artikeln kan ha en vidare funktion
än att brukas i undervisningssammanhang. Med det operationella begreppet fornskandinavisk religion syftar vi även på de motsvarigheter som används av de författare som
förekommer i undersökningen, t.ex. nordisk hedendom, asatro, fornnordisk religion.
När det gäller begreppet germansk religion föreligger inte problemet på samma sätt
eftersom denna term använts mer eller mindre konsekvent av författarna i denna undersökning.
3
Detta begrepp framstår i källorna som den närmaste inhemska motsvarigheten till
religion och kan av nordborna ha använts som ett paraplybegrepp för den religiösa
traditionen. Den inhemska termen har också ett vidare och mer varierat betydelsefält än
begreppet religion. Blomkvist 2002; Sundqvist 2005.
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1. Hasenfratz, Hans-Peter. 1997 (1992). Die religiöse Welt der
Germanen. Ritual, Magie, Kult, Mythus. Freiburg – Basel – Wien.
2. Holtsmark, Anne. 1970. Norrøn mytologi. Tro og myter i vikingtiden. Oslo.
3. Maier, Bernhard. 2003. Die religion der Germanen. Götter –
Mythen – Weltbild. München.
4. Näsström, Britt-Mari. 2001. Fornskandinavisk religion – En grundbok. Lund.
5. Simek, Rudolf. 2004. Götter und Kulte der Germanen. München.
6. Ström, Folke. 1985 (1962). Nordisk hedendom. Tro och sed i
förkristen tid. Stockholm.
Anledningen till att vi har valt just dessa böcker är att de använts vid
högskolor och universitet under de senaste decennierna, bland annat i
kurser om fornskandinavisk och germansk religion. Tre av böckerna är
publicerade på nordiska språk (svenska och norska) och tre på tyska.
Förtjänsten med att jämföra böcker av tysk och nordisk bakgrund är att
de är produkter av två relativt enhetliga forskningstraditioner. Den
första har utgått från en bredare germansk kontext som även inkluderar
det fornskandinaviska materialet, medan den andra arbetat utifrån ett
mer snävt nordiskt/skandinaviskt sammanhang. På detta sätt kan man
bilda sig en uppfattning om hur olika forskningstraditioner kan påverka
synen på terminologi, metod, perspektiv och i detta fall religionsbegreppets tillämpning. Men innan vi går in och analyserar de utvalda
handböckerna ska vi ställa in dem i ett vidare sammanhang och kort
presentera äldre handböcker om fornskandinavisk och germansk religion. Vi ska även ta upp några problemområden i dessa äldre handböcker som hänger samman med religionsbegreppet.

De äldre handböckerna – några problemområden
Sedan 1800-talets första hälft har ett stort antal handböcker publicerats
på flera språk som berör fornskandinavisk och germansk religion. Den
första ansatsen går tillbaks till 1835 och Jakob Grimms Deutsche
Mythologie. Det är en omfattande presentation av främst myttraditioner,
med en vid dokumentation av källor från hela det germanska språkområdet. Den mest utförliga framställningen under 1900-talet utgörs av
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Jan de Vries Altgermanische Religionsgeschichte I–II som kommit ut i
två upplagor (1935–37 & 1956–57). I den första upplagan gjorde de
Vries en strikt uppdelning mellan syd- och nordgermansk religion.
Under 1940-talet tog han intryck av Georges Dumézils strukturalistiska
teorier och idén att de indoeuropeiska religionerna har ett gemensamt
uråldrigt ursprung.4 Som en konsekvens av detta gjorde de Vries därför
en mer syntetisk presentation av ”den germanska religionen” i den
andra upplagan, där den geografiska differentieringen upplöstes. Det
viktigaste arbetet på engelskspråkigt område är E.O.G. Turville Petres
Myth and Religion of the North (1964), som framförallt behandlar
gudavärlden och de mytiska traditionerna. En klassiker på nordiskt
språk är Anders Bæksteds Guder og helter i Norden (1974) som
utkommit i flera upplagor. Även den har ett starkt fokus på gudar,
myter och föreställningsvärld.
Utifrån ett modernt religionsvetenskapligt perspektiv finns flera problem i dessa handböcker. Karakteristiskt för dem är att författarna
arbetar med ett snävt västerländskt religionsbegrepp, ofta med betoning
på myternas roll och gudstro.5 De flesta av dem tillämpar traditionella
religionsfenomenologiska kategorier, såsom myter, panteon, offer och
magi, som ofta ligger som grund för handbokens disposition. Förhållandet mellan religion och samhälle problematiseras eller diskuteras
sällan. Det är ”det heliga” som står i fokus medan religionens kontexter
lämnas utanför. Fornskandinavisk religion skildras ofta som ett statiskt
teologiskt system med kodifierade trosföreställningar. I konstruktionerna av ”förkristen” religion utgår man ofta ensidigt från skriftliga
källor, som i regel speglar ett medeltida kristet perspektiv. Arkeologiska källor används sparsamt i den äldre litteraturen. Möjligheten att
källmaterialet reflekterar ett mer komplext religiöst sammanhang
karakteriserat av ackulturationprocesser övervägs sällan. Religioner
betraktas i stället som slutna system där de olika traditionerna står
4

Enligt Dumézil fanns bland de folk som talade indoeuropeiska språk en gemensam
tredelad religiös och social struktur. Den högsta nivån utgjordes av prästerliga/juridiska
funktioner, den andra av krigarfunktioner och den tredje av närande funktioner. Var och
en av dem representerades av gudar/gudapar relaterade till sociala grupper. Oden,
Varuna och Jupiter representerade den första funktionen, Tor, Indra och Mars representerade den andra funktionen och Frö/Fröja, Nasatyas och Quirnus representerade
den tredje funktionen. Se t.ex. Dumézil 1939; 1959.
5
Se den kritiska diskussionen rörande ett snävt ”västerländskt” religionsbegrepp i
Ekstrand et al. 2001, 10ff. Se även Gilhus & Mikaelsson 2003, 27ff.
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skilda från varandra. Stundtals förekommer även spår av evolutionistiska religionsuppfattningar, där till exempel magi avgränsas från religion och behandlas som något primitivt, perifert och suspekt.

De senaste handböckerna
Mot bakgrund av de problemområden som vi identifierat i de äldre handböckerna skall vi nu utifrån följande frågor diskutera hanteringen av begreppet ”religion” i handböcker utkomna under de senaste decennierna:
• Finns en explicit reflektion kring eller diskussion om religionsbegreppet som en analytisk kategori och i sådana fall, hur ser den
diskussionen ut?
• Avgränsas ett religionsområde som på något sätt överensstämmer
med ett kultur- eller språkområde? Finns en teoretisk diskussion
kring den avgränsningen och i sådana fall, hur argumenterar man
kring detta?
• Vad omfattar begreppet religion i handböckerna? Vilka religiösa
företeelser uppfattas som centrala respektive perifera?
• Tillämpas synkrona (religionsfenomenologiska) eller diakrona perspektiv och metoder? Tar man hänsyn till religionens variationer i
tid och rum? Hur hanteras empiri och källor?
• Ställer man in religion i ett historiskt och sociokulturellt sammanhang?

Reflexion kring religionsbegreppet
Ingen av de nordiska författarna för någon explicit diskussion om religionsbegreppet som analytisk kategori. Holtsmark diskuterar kort
begrepp som myt och rit i inledningen till sitt avsnitt om gudar, men
hon tar inte upp religion.6 Folke Ström diskuterar förhållandet mellan
religion och magi. Han gör en åtskillnad mellan de båda företeelserna
och menar att ”den religiösa attityden” uttrycks genom undergivenhet,
dyrkan, bön och offer medan ”den magiska hållningen” innefattar en
ambition att kontrollera och styra det övernaturliga. Begreppen faller
dock tillbaks på en och samma grund i form av ”tron på övernaturliga
sammanhang”. Det kan vara problematiskt att i praktiken särskilja
6

Holtsmark 1970, 89.
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religion från magi eftersom magiska handlingar kan vara riktade till
gudar. Huruvida åkallan av dem är ett uttryck för bön eller besvärjelse
kan vara svårt att avgöra.7 Ström betraktar fornvästnordiska seiðr som
”den nordiska magins fullt utvecklade formvärld”.8
När det gäller de tyska författarna för varken Hasenfratz eller Simek
någon explicit diskussion om religionsbegreppet som analytisk kategori.
Maier saknar också en sådan reflexion,9 men diskuterar utförligt begreppsparet ”religion och magi” som analytiska verktyg.10 Han påpekar
att dessa begrepp fått sin betydelse från 1800-talets evolutionistiska
forskning och den kristna teologin, där kristendomen betraktades som
”religion”, medan hedendomen var ”magi”. ”Religion” var något ödmjukt där de troende underkastade sig och bad till den högre makten.
”Magi” var däremot något egoistiskt och hade en tvingande karaktär. I
evolutionistiska framställningar hängde magin ihop med de tidiga utvecklingsstadierna i mänsklighetens historia. På grund av den evolutionistiska och teologiska bakgrunden undviker Maier begreppsparet
religion och magi i sin presentation av den germanska religionen. Däremot är den tyska termen Zauber ’trolldom’ ett inhemskt germanskt begrepp och därför lämpligare att tillämpa som ett paraplybegrepp.11 Det
finns en rad företeelser i materialet som kan associeras med trolldom, till
exempel fornvästnordisk galdr ’trolldomssånger’, fornvästnordisk seiðr
’divination’ och olika riter med runor. Maier verkar inte vilja avgränsa
dem från det som han implicit uppfattar som religion (se nedan).

Hur betecknas fornskandinavisk
och germansk religion i handböckerna?
I de nordiska handböckerna förekommer diskussioner i varierad omfattning kring ”fornskandinavisk religion”, ”fornnordisk religion” eller
motsvarigheter till dessa begrepp. Det går inte att urskilja några direkta
gemensamma nämnare mellan författarnas förhållningssätt till frågan.
Holtsmark opererar i sin framställning med ett flertal olika begrepp
såsom ”norrön religion”, ”norrön hedendom”, forn siðr och ”hedenska7

Ström 1985, 221.
Ström 1985, 221.
9
Se dock Maier 2003, 21.
10
Maier 2003, 123ff.
11
Se t.ex. fvn. taufr ’salva, röd, ockra’. Se även fvn. trólldomr.
8
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pet”, men hon preciserar inte någon av termerna.12 Näsström berör i
inledningen till sin bok kortfattat begreppet ”fornskandinavisk religion”. Utifrån en hänvisning till Anders Hultgård menar hon att benämningen, till skillnad från norrön- eller fornnordisk religion, inbegriper
en avgränsning dels mot samernas förkristna religion, dels mot den
finskugriska religionen.13 Näsström är därmed den enda av de tre författarna som inledningsvis preciserar ett operationellt begrepp som
utgångspunkt för sin handbok.
Ström använder i sin framställning olika begrepp i sammanhanget,
såsom ”hedendom”, ”nordisk hedendom” och den ”förkristna religionen”.14 Till skillnad från de övriga författarna för han vid ett antal tillfällen explicita resonemang genom vilka han försöker att problematisera och karakterisera olika aspekter av fornskandinavisk religion. Inledningsvis konstateras att religionen i en fornskandinavisk kontext till
skillnad från sekulariserade samhällen måste betraktas som integrerad i
samhället. Religionen genomsyrade det sociala livets normsystem,
formbildningar och institutioner.15 Det blir också problematiskt att tala
om ett enhetligt trossystem för hela det nordiska området. Det isländska
källmaterialet speglar förhållanden i Norge men framförallt på Island.
När det gäller ”den svenska hedendomen” är det ”rent historiska” källmaterialet knapphändigt. I stora drag talar Ström ändå om en gemensam
religiös tro bland de nordiska folken, även om han poängterar att lokal
variation naturligtvis har förekommit.16 Begreppet religion saknar en
ekvivalent term i norrönt språkbruk. Det ord som kommer närmast är
den fornvästnordiska termen siðr ’sed’. Ordet uttrycker något centralt i
synen på det religiösa livet, nämligen en fokusering på kult och rit.
Detta innebär dock inte att tron på något sätt är sekundär utan att det
religiösa handlandet i en nordisk kontext blir ”trons självklara manifestation”.17 Sammanfattningsvis problematiserar Ström fornskandinavisk
religion utifrån tre perspektiv:

12

Se t.ex. inledningskapitlet. Holtsmark 1970, 9–14.
Näsström 2001, 11.
14
Se t.ex. kapitlet Inledning. Ström 1985, 1–8.
15
Se t.ex. Ström 1985, 1. Ström återkommer till frågan om religionens integrering i
samhället vid ett flertal tillfällen. T.ex. Ström 1985, 70 & 241.
16
Ström 1985, 7f.
17
Se Ström 1985, 76f.
13
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1. Religionens integrering i det fornskandinaviska samhället i kontrast
till sekulariserade samhällen
2. Tanken på ett enhetligt fornnordiskt trossystem
3. Begreppet ”tro” i en fornskandinavisk kontext
När det gäller de tyska författarna har både Hasenfratz och Maier en
utförlig diskussion kring germanbegreppet. Hasenfratz inleder sin bok
med frågan: ”was ist germanisch?”18 Han konstaterar att begreppet
germaner (lat. germani) inte är en självbenämning, utan ett namn som
romarna tillämpade på folk norr om alperna och öster om Rhen. Han
påpekar att det enda sätt att vetenskapligt definiera begreppet ”germansk” är att utgå från språkliga kriterier.19 Vi kan följa germanernas
språk i runinskrifter från det första århundradet av vår tideräkning.
Germansk religion är således den religion som förekom bland de folk
som talade germanska språk före kristendomens spridning i Europa.
Maier för ett liknande resonemang kring germanbegreppet och påpekar
att man i forskningslitteraturen under de senaste 50 åren tagit avstånd
från romantikens idealiserade germanbegrepp.20 Att karaktärisera
germanerna som ”rena” och ”sunda” är i dag helt uteslutet.21 Liksom
Hasenfratz definierar även Maier begreppet ”germansk” utifrån språkliga kriterier.
De tyska forskarna påpekar också att det inte går att utveckla en
enhetlig konstruktion ”germansk kultur” eller ”germansk religion”,
eftersom källorna visar att det funnits både kulturella och historiska
skillnader över det germanska området. I Maiers bok syftar uttrycket
”Religion der Germanen” således inte på en tidsmässig och rumslig
konstans. Det ska ses som ett samlingsbegrepp, som täcker varierande
föreställningar kring riter och myter från olika tidpunkter och platser.22
Även Hasenfratz och Simek betonar att germanernas religion kan ha
varierat geografiskt och tidsmässigt.23 Sydgermaner och nordgermaner
18

Hasenfratz 1997, 9f.
Det germanska språket är ett indoeuropeiskt språk som genomgått en specifik ljudutveckling som skiljer det från andra indoeuropeiska språk, nämligen den så kallade germanska ljudskridningen. Vissa konsonanter har växlat ljudvärde, k > h och d > t. Ett
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kan ha haft olika religiösa föreställningar. Det kan även ha funnits sociala skillnader i religionen. Hasenfratz påpekar till exempel att källorna
främst speglar ett manligt patriarkalt perspektiv medan kvinnorna ofta
hamnar i skuggan.24 Man kan således inte tala om en ”germansk religion”. Man borde tala om ”vielen ’germanischen Religionen’”.25 De
tyska författarna är således eniga i att germansk religion inte ska ses
som något statiskt och konstant, utan att det handlar om något som
varierar över tid och rum.

Religionsbegreppets omfattning
Det finns klara gemensamma drag när det gäller vad de nordiska författarna låter religionen omfatta. I stort utgår de från människans rituella/kultiska aktiviteter och religiösa föreställningsvärld/myter i sina
beskrivningar. Inom dessa ramar får gudomliga makter ett stort
utrymme, både kvantitativt och kvalitativt. I samtliga handböcker förekommer långa kapitel eller avsnitt där gudakollektiv, gudar och gudinnor behandlas i tur och ordning.26 I kapitlen beskrivs framförallt de
gudomliga makternas förekomst i myter, men frågor kring kult berörs
också av Näsström och Ström. Ett antal företeelser relaterade till föreställningsvärld behandlas också i handböckerna såsom kosmogoni,
eskatologi, själsföreställningar och ödestro. Samtliga tre handböcker
ägnar också ett separat kapitel eller avsnitt åt kult.27
Även om författarna utgår från liknande ramar i vad de låter religionen innefatta finns ett par viktiga skillnader. En sådan handlar om hur
man ser på förhållandet mellan religion och magi. Ströms förhållningssätt i frågan har diskuterats ovan. Även om han menar att det finns en
gemensam grund för både magi och religion drar han en skiljelinje
mellan begreppen.28 Ström anser sejd vara den fornnordiska magins
fullt utvecklade formvärld. Näsström behandlar däremot sejd i samband
24

Hasenfratz 1997, 43.
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Näsström benämner sitt kapitel ”Heliga handlingar” medan Ström använder rubriken
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kapitlen ”Runer” och ”Lovene” medan ett annat benämns ”Blotgildene i islandske
sagaer”. Holtsmark 1970.
28
Ström 1985, 221f.
25

27

med sitt kapitel ”heliga handlingar”, ett begrepp som hon likställer med
riter. Det framgår också att hon ser sejden som en del av fornskandinavisk religion.29 Det religionsbegrepp som ligger i förgrunden för hennes
framställning blir på så sätt mer inkluderande än de båda andra nordiska
författarnas motsvarigheter.
Näsström lyfter också fram och synliggör gudinnor och kvinnliga
mytologiska väsen i betydligt högre utsträckning än de båda andra nordiska forskarna.30 När det gäller gudinnornas funktioner i den fornskandinaviska mytologin definieras dessa inom de ramar som Dumézils
trefunktionssystem utgör. Hon skriver inledningsvis att Dumézil inte
intresserade sig speciellt mycket för gudinnor i konstruerandet av sitt
trefunktionssystem, men att han ”konstaterar” att de tre funktionerna,
prästerskap/magi, krig och fruktbarhet, som representeras av manliga
gudar motsvaras av en enda gudinna. Näsström argumenterar senare för
att Fröja kan ses som en sådan gudinna. På så sätt avser hon också att
problematisera en stereotyp bild av Fröja som fruktbarhetsgudinna.31
De tre tyska författarna låter religionsbegreppet omfatta både myter,
gudomliga makter, världsbild och religiösa handlingar (riter). De låter
även trolldom (Zauber) och magi höra till religionsbegreppet. I inget
fall finns någon snedfördelning då det gäller uppmärksamhet på mytiska och rituella aspekter. Hasenfratz utgår från ”övergångsriter” (födelse-, initiations-, bröllops-, flytt- (landnáms-) och dödsriter) och
behandlar sedan trolldomsriter. Trolldom är enligt Hasenfratzs
definition handlingar som utförs vid kriser och som inte har med livets
cykel att göra. Han menar även att det inte finns något djupare skillnad
mellan trolldom och magi. Till trolldomen räknar han ”tankemagi”,
”runmagi”, ”regnmagi”, ”dödsmagi”, ”kärleksmagi” ”rituella smädelser” och ”skademagi”. I avsnittet om de övernaturliga makterna skiljer
han mellan ”Übermenschliche Wesen (’niedere Mythologie’)” och
”Gottheiten”.32 Bland gudomarna tar han upp både skandinaviska och
29
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Detta kan även illustreras genom ett kvantitativt exempel utifrån författarnas respektive avsnitt om gudomliga makter. Näsström ägnar 71 sidor åt gudar och 39 sidor åt
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kontinentalgermanska gudar utan åtskillnad. Likt Hasenfratz tar även
Simek de religiösa handlingarna i beaktning. Han inleder med offerkulten och kommer därefter in på de stora festhallarnas betydelse för
kulten under folkvandringstid samt frågan om templens existens. Två
kapitel handlar om gudavärlden och mytologin under olika tidsperioden, där föreställningar från kontinentalgermaner till skillnad från
Hasenfratz strikt hålls isär från nordiska uppfattningar. Både manliga
och kvinnliga gudomar beaktas liksom trolldom och magi.33

Perspektiv (synkron/diakron), metod och empiri
De nordiska handböckerna kan delvis sägas ge uttryck för varierade
metoder och perspektiv. Holtsmark uppger att hon har lagt tyngdpunkten på att ge en synkron eller syntetisk framställning avgränsad till
århundradena före kristendomens införande.34 Hennes framställning är
också genomgående tematisk utifrån källor, religionsfenomenologisk
terminologi och namn på fornskandinaviska företeelser. Historiska/
diakrona perspektiv förekommer inte förutom vid spridda tillfällen
relaterade till specifika källdiskussioner.
När det gäller Näsström och Ström går det att tydligt urskilja två
olika metodologiska traditioner relaterade till Georges Dumézils trefunktionssystem. Näsström menar att:
[Dumézils] metod gör att man kan arbeta med de mytologiska källorna
ur en religionshistorisk synvinkel i stället för en litterär. De tre funktionerna ger möjlighet till ett tematiskt studium i stället för en historiserande och i vissa fall evolutionistisk syn på fornskandinavisk religion.35

Näsström förordar med andra ord synkrona perspektiv. Detta perspektiv
tillämpas också tydligt i hennes framställning som är tematiskt upplagd
efter olika religionsfenomenologiska kategorier och fornskandinaviska
företeelser.
I Folke Ströms Nordisk hedendom finns ingen utpräglad diskussion
kring synkrona och diakrona perspektiv. Dock signalerar bokens upplägg i kombination med ett antal resonemang ett hänsynstagande till
33
Även Maiers (implicita) religionsbegrepp rymmer liknande aspekter i vilket även
trolldom ryms. Maier 2003, 23–127.
34
Holtsmark 1970, 7.
35
Näsström 2001, 21.
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religionens förändring över tid. Boken är uppdelad i två delar där den
första benämns ”De förhistoriska tiderna” och den andra ”Vikingatid”.
Den förstnämnda delen är vidare indelad enligt arkeologisk modell i
jägar- och bondereligion under stenåldern, bronsålderns religion och
järnåldern. Ström använder sig också relativt sparsamt av jämförelser
med andra religiösa kontexter inklusive ”indoeuropeiska” utblickar.
Han uttrycker sig starkt kritiskt till Dumézils strukturalistiska teori och
menar att den bygger på en ”fantasifull konstruktion”.36 Istället är det
inte ovanligt att Ström jämför olika religiösa företeelser diakront, det
vill säga med tidigare eller senare former av fornskandinavisk religion.
Som ovan nämnts problematiserar Ström också en eventuell idé om en
homogen fornnordisk religion och menar att det naturligtvis måste ha
funnits lokala variationer. Trots att Ström helt klart är medveten om
religionens förändring övertid blir hans framställning i avsnittet om
vikingatid snarlik de båda övriga nordiska författarna, det vill säga
tematisk utifrån religionsvetenskapliga kategorier såsom exempelvis
kult, gudar och magi.
Ett religionsfenomenologiskt perspektiv är också synligt i några av
de tyska handböckerna. Hasenfratz, till exempel, har ett klart synkronttematiskt upplägg på sin presentation av empiri och källor. Då han till
exempel presenterar initiation till mannaförbunden för han samman
belägg från Tacitus som rör kontinentalgermaner på 100-talet e.Kr. med
eddastrofer, som handlar om västnordiska folk under sen vikingatid
(750–1100) och skapar med den metoden en syntetisk konstruktion.37
Han tillämpar även fenomenologiska begrepp som till exempel ”Übergangsriten” och ”Männerbund”,38 och ofta gör han jämförelser med
andra kulturer som talade indoeuropeiska språk, främst det indoiranska
området, och för resonemang som om det var en och samma företeelse
han diskuterar.39 Även Maier har ett tematiskt upplägg, men påpekar att
inom varje tema så tar han hänsyn till källornas tidsmässiga och rumsliga dimensioner. I kapitlet om gudar och gudinnor så följer han således
en kronologisk presentation och inleder med Caesars och Tacitus upp36

Ström 1985, 105.
Hasenfratz 1997, 66.
38
Hasenfratz 1997, 67.
39
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fattning om de germanska gudarna och kommer sedan in på den bild
som man får av gudarna i de nordiska källorna.
Simek försöker ta frågan om källornas kronologiska dimensioner på
allvar. En viktig poäng med hans bok är att ge det arkeologiska materialet prioritet före de indirekta och sena isländska källorna.40 I tidigare
handböcker har man ofta byggt sina rekonstruktioner på det isländska
materialet och man har gett eddadiktingen en status som direkt (primär)
källa. Simek menar att all isländsk litteratur är färgad av kristna idéer.
Bara skaldediktningen är äldre och kan till viss del ses som förkristen.
Som konsekvens av detta har Simek valt att göra en slags kronologisk
presentation av källorna och den germanska religionen, där han inledningsvis utgår från det arkeologiska materialet. Han disponerar således
sin bok på följande sätt: Eisenzeit (kap. 1) – Völkervanderungszeit (kap.
2) – germanische Altertum (kap. 3) – Merowingerzeit und Wikingzeit
(kap. 4). De näst sista två kapitlen (5 och 6) har ingen tidsangivelse
men rör den sena vikingatiden och folkligt bruk som levde kvar in i
medeltiden. I denna kronologiska disposition finns ändå en slags fenomenologisk presentation av stoffet inom varje tidsepok.41

Kontexter
I stort förekommer historiska och samhälleliga kontexter sparsamt i de
tre nordiska handböckerna. Hos Näsström och Holtsmark förekommer
samhälleliga kontexter vid spridda tillfällen, ofta relaterade till genus.42
Av övriga sociala kontexter har de båda författarna kortfattade redogörelser för samband mellan marknadsplatser och tingsplatser.
Ström ägnar till skillnad från de båda andra författarna ett kapitel åt
samhälleliga och juridiska kontexter. I kapitlet ”Samhälle, rättsordning
och religion” försöker Ström definiera förhållandet mellan religion och
samhälle i en fornskandinavisk kontext. Han menar att:
Ättesamhället vilade på religiös grund. Den sociala gemenskapen utgjorde också en kultisk gemenskapsform. Samhällets livsrytm, och därmed också den enskildes, bestämdes av de krafter som genomströmmar
ett religiöst laddat spänningsfält.43
40
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Utifrån ett flertal exempel visar Ström under de följande sidorna hur
religionen finns integrerad i olika aspekter av det sociala livet. Ett
exempel som han lyfter fram är hur ”det nordiska prästämbetet”
inrymde funktioner av sakral, politisk och juridisk karaktär.44 I de
övriga avsnitten som berör vikingatidens religion finns dock inte
samhälleliga eller kulturella perspektiv tydligt integrerade.
Bland de tyska forskarna har Hasenfratz helt klart ett kulturvetenskapligt och historiskt perspektiv i sin framställning. Boken har ett
kapitel som handlar om de germanska stammarnas historiska utveckling
och språk.45 Därefter kommer ett omfattande kapitel om samhället och
de värden som fanns där.46 I det kapitlet diskuteras socialgrupper
(slavar, bönder, hantverkare, krigare och eliten) och värden förknippade
med individens olika faser (barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom).
Han kommer in på olika mekanismer i det sociala systemet som binder
samman individer till en grupp, till exempel inom familj och ätt. Här
presenteras även aspekter som gästvänlighet, gåvor, mannaförbund,
militära följen, kultgemenskap och situationer då bindningsmekanismer
hamnar i konflikt med varandra. Dessa kulturhistoriska aspekter knyts
dock sällan explicit samman med religiösa företeelser.
Simek har ingen separat presentation av den politiska utvecklingen
eller de vidare sociala och kulturella sammanhangen. Men i och med att
Simek ställer det arkeologiska materialet i centrum kommer han naturligt in på kontextuella aspekter kring religionen. I diskussionen om
vapenoffer, till exempel, diskuterar han de strider som förekom mellan
romerska legioner och germanstammar under första århundradena av
vår tideräkning.47
Maier har ett kapitel som handlar om religion och samhälle.48 Han
påpekar att germanernas religion primärt inte var en privatsak, utan
snarare en kollektiv samhällsplikt. Religionen var integrerad i flera
samhälleliga aspekter. Religion och rätt tycks ha hängt samman, liksom
religion och krig.

44

Ström 1985, 72.
Hasenfratz 1997, 26–35.
46
Hasenfratz 1997, 36–63.
47
Simek 2004, 13–20.
48
Se kapitlet ”Die Religion in der Gesellschaft”. Maier 2003, 115–127.
45

32

Kritik mot framställningarna
Undersökningen har visat att det finns variationer i hur man skildrar
fornskandinavisk och germansk religion i handböckerna. Skillnader
som har framgått berör bland annat graden av explicita diskussioner
kring områdesspecifika begrepp, synen på religion och magi, synliggörande av gudinnor och kvinnliga mytologiska väsen samt hänsynstagande till historiska och kulturella kontexter.
Ett grundläggande problem som gäller samtliga handböcker är
emellertid att kritiska teoretiska reflektioner kring begreppet religion
som analytisk kategori saknas. Den kritik som i vågor har riktats mot
religionsbegreppets tillämpande på icke-kristna samhällen sedan 1962,
då Wilfred Cantwell Smiths bok The Meaning and End of Religion gavs
ut, har inte fått något genomslag i de undersökta handböckerna om
fornskandinavisk och germansk religion.49
Samtliga tyska författare och Folke Ström försöker visserligen problematisera religionen i en germansk respektive fornskandinavisk kontext utifrån olika aspekter. Föränderlighet över tid lyfts fram liksom
lokala variationer samt den intima relationen mellan religion och samhälle. Man konstaterar att begreppet religion inte har någon synonym i
det norröna språket. Problemet är att forskarna inte tar hänsyn till
eventuella analytiska konsekvenser av dessa reflektioner. Författarna
visar att de är medvetna om problematiken men låter sedan traditionella
religionsfenomenologiska kategorier styra framställningen.
Detta kan antagligen förklaras genom att författarna ”blockeras” av
ett eurocentriskt religionsbegrepp som formats efter upplysningstiden,
till stor del baserat på en kristen förståelse av vad religion är.50 Gudar,
myter, tro och kult hamnar i fokus i handböckerna. Man tycks tillämpa
ett religionsbegrepp som inbegriper en skarp uppdelning i en helig och
en profan sfär. Detta religionsbegrepp verkar innehållsmässigt
definieras ungefär som människans förhållande till/tro på övernaturliga
makter och underbyggs av en religionsfenomenologisk terminologi.
Detta bidrar till att ingen av författarna, trots angivna intentioner, på
något tillfredsställande sätt lyckas integrera samhälleliga, historiska och
kulturella aspekter i sina skildringar av germansk respektive fornskan49
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dinavisk religion. I bästa fall förekommer sådana kontexter i separata
kapitel. Den religionsfenomenologiska terminologin leder till att uppläggen ofta blir tematiska, vilket försvårar ett synliggörande av föränderlighet över tid och lokala variationer.
Dessa förhållanden motiverar kravet på en förnyad handbok och
pedagogisk text om fornskandinavisk och germansk religion som har
anknytning till den moderna internationella debatten om religionsbegreppet och jämförande religionsforskning. I följande avsnitt föreslår
vi en modell för en sådan handbok som på allvar tar hänsyn till kontextuella aspekter och källornas geografiska och tidsmässiga dimensioner.

En ny modell
Utgångspunkten för en ny handbok om fornskandinavisk religion är en
modell som är baserad på det fornvästnordiska begreppet siðr, som här
tillämpas i dess moderna svenska form ”sed”.51 Detta tillvägagångssätt
motiveras av den kritik som förekommit mot religionsbegreppet i internationell teoridebatt. För att frigöra sig från den västerländska betydelsen har man på senare år börjat undersöka de inhemska kategorier som
bäst anses motsvara religion, till exempel dharma i den indiska kulturen, dēn i den zoroastriska traditionen och dīn i den islamiska.52
Fornvästnordiska siðr är ett komplext begrepp som uppträder i en rad
olika källor, till exempel i diktning, isländska familjesagor, kungasagor
och medeltida lagar. En del av dessa källor är gamla. Några av de poetiska
traditionerna, till exempel, har ett vikingatida ursprung. Vanligtvis
översätts begreppet siðr ’sed’ eller ’religion’,53 men har egentligen en
vidare betydelse. I översiktsartikeln ”Siðr” i Reallexikon der Germanischen Altertumskunde görs en analys av termens semantiska fält som
mynnar ut i ett antal kontexter som kan sammanfattas enligt följande.54
Rituella (kultiska) kontexter
Etiska och moraliska kontexter
Genusrelaterade kontexter
51
Catharina Raudvere (2003) har ett liknande tillvägagångssätt då hon i en studie över
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paraplybegrepp i stället för magi eller häxeri.
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Juridiska kontexter
Ekonomiska och politiska kontexter
Dessa kategorier kan fungera som heuristiska redskap i förhållande
till källmaterialet samtidigt som de avgränsar en grundläggande presentation av stoffet. Begreppet siðr förekommer naturligtvis framförallt
i det västnordiska skriftliga källmaterialet men med hjälp av de stipulerade kontexterna kan perspektivet lyftas från denna källkategori och
även tillämpas på icke-narrativa källor, till exempel arkeologiskt material och ortnamn.
Mot bakgrund av granskningen av tidigare handböcker blir en viktig
ambition att på ett pedagogiskt sätt synliggöra sedens tidsmässiga och
rumsliga variationer samt dess samhälleliga och kulturella kontexter.
I tidigare handböcker om fornskandinavisk eller germansk religion
har man brottats med frågan om hur ett relevant kultur/religionsområde
ska kunna beskrivas, motiveras och avgränsas. I diskussionen har både
geografiska och språkliga kriterier förekommit. Begreppet ”sed” kan i
princip tillämpas i hela det germanska språkområdet. Motsvarigheter
till fornvästnordiska siðr finns till exempel i gotiskans sidus och fornhögtyskans situ och anglosaxiskans sidu, seodu.55 I och med betoningen
av variationer och processer bör inte avgränsningsfrågan hamna i fokus.
Genom en avgränsning och bestämning av seden till något specifikt
”skandinaviskt”, ”nordiskt” eller ”germanskt” konstrueras den som
något enhetligt vilket i förlängningen kan försvåra handbokens ambitioner. Vi förordar här att avgränsningsfrågan primärt ska ses som
metodologisk, relaterad till avgränsningar som berör källor, geografi
och kronologi, snarare än som empirisk relaterad till konstruktionen av
ett enhetligt skandinaviskt, nordiskt eller germanskt som något faktiskt
varande. En avgränsning för den aktuella handboken skulle till exempel
kunna vara ”Sed i Skandinavien under järnålder och medeltid”.
Den tidsmässiga dimensionen av seden under järnåldern kan på ett
makroplan illustreras utifrån en kronologisk disposition av handboken
utifrån tre tidsepoker: den mellersta järnålderns sed (0–750); vikingatidens sed (750–1050); och den tidiga medeltidens sed och religion
(1050–1200). Inom varje avsnitt (tidsepok) presenteras materialet
tematiskt utifrån ovan stipulerade kategorier. På ett mikroplan kan förändringsprocesser även illustreras inom ramen för lokala exempel (se
55
Pokorny 1959, 883. För begreppets betydelse i den fornskandinaviska seden, se
Blomkvist 2002.
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nedan), till exempel genom att ta hänsyn till hur ett gravfält förändras
över tiden.
För att komma åt den regionala variationen ges inom varje tidsepok
exempel på lokal utformning av seden, till exempel ”Seden i Gudmehallen på 500-talet” eller ”Gravfältet Lilla Bjärs på Gotland från år
500–1000”. Utifrån det senare nämnda temat kan yttre- och inre gravskick och dess förändring över tid diskuteras. I diskussionen kan hänsyn tas till genusperspektiv (gravar för män och kvinnor) och andra
lokala gotländska kontexter. Ett annat exempel som kan användas för
att illustrera både förändring över tid och regional variation är de gotländska bildstenarna. Att dessa har förändrats över tid är det ingen som
ifrågasätter, men Anders Andrén har även argumenterat för att det i
vissa fall tycks finnas tendenser till en nordgotländsk och en sydgotländsk motivtyp.56 Detta visar på regional variation och föränderlighet
inom ett så pass avgränsat område som Gotland.
Den stora styrkan med en modell baserad på begreppet sed är att
sociala och kulturella sammanhang integreras på ett naturligt sätt
genom de stipulerade kontexterna. Genom att använda begreppet sed
undviker man det moment 22 som försöken att illustrera ”fornskandinavisk religion” som en separat- men samtidigt kulturintegrerad kategori innebär.
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Hur framställs etniska religioner
i svenska läromedel?
OLOV DAHLIN

Mitt bidrag handlar om hur etniska religioner1 framställs eller presenteras i svenska läromedel. Den bild som vi får oss förmedlad av denna
typ av samhällen och religioner via tidningar, radio och TV är ofta
schablonartad, ensidig och inte sällan värderande. Inte desto mindre har
den stor betydelse för vår uppfattning om och relation till människor
1

En mängd olika benämningar för denna typ av religioner finns, t.ex. inhemska, skriftlösa, traditionella, etniska, folk- och naturreligioner. Det finns för- och nackdelar med
dem alla. Med termen inhemska religioner vill man lyfta fram att religionen funnits i ett
land eller hos en folkgrupp under avsevärd tid, till skillnad från andra religiösa traditioner som gruppen senare kommit i kontakt med genom t.ex. mission. Problemet med
begreppet inhemsk är väl att det ger en känsla av något statiskt och oföränderligt. Ordet
skriftlös används för att betona att folkgruppen i fråga inte har haft något eget skriftspråk, vilket är korrekt men som också kan leda till uppfattningen att skrivna källor
utgör en måttstock för vad som kan räknas som religion. Termen folkreligion används
för att skilja ut denna religionsform, som utmärks av att vara folklig och utan tydlig
uppkomsthistoria, gentemot de stiftade religionerna som har ihågkomna grundare. En
invändning man kanske kan ha mot denna term är att alla religioner brukas av folk och
att den därför inte är så distinkt. Begreppet traditionell används för att skilja denna typ
av religioner från mer moderna religionsbildningar. Traditioner överförs muntligen
mellan generationerna. Ordet traditionell är problematiskt på liknande sätt som inhemsk
i det att man lätt ser ett traditionellt samhälle som stillastående i tiden. Begreppen naturfolk och naturreligion säger något centralt: det handlar om folk som lever nära naturen
och vars religion kretsar mycket kring naturen. Trots det väljer man idag ofta bort dessa
begrepp eftersom de kan leda till uppfattningen att folken ifråga inte har någon kultur
utan bara natur, till skillnad från ”kulturfolken”. Tidigare använde man termen primitiv
för att visa på den tekniska och materiella enkelhet som präglar dessa samhällen. Problemet var att man värderade dessa samhällen som primitiva även i religiöst och kulturellt hänseende och att västerländsk kultur och religion då utgjorde en måttstock. Jag
har valt att använda termen etniska religioner. Ordet etnisk introducerades inom antropologin och har bl.a. kommit att ersatta begreppet stam (engelskans tribe). En etnisk
religion innebär en religion som utövas av en avgränsad folkgrupp (etnisk kommer från
grekiskans ethnos som betyder just folk). Jämför ordet etnicitet, som kommit att bli ett
vedertaget begrepp för den kulturella särart som utmärker en bestämd grupp, som har
t.ex. språk gemensamt, och som definierar sig i relation till andra etniska grupper. En
invändning man kan ha mot denna term är densamma som för ordet folk – alla samhälleliga grupperingar är etniska i den meningen att de består av människor.
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från andra delar av världen. Därför är skolans roll i att presentera en
neutral och rättvis bild viktig.
Jag har undersökt läromedel för gymnasieskolan och för grundskolans högstadium. Jag började läsa böcker som är helt nyutkomna och
gick sedan ungefär 30 år tillbaka i tiden, till 1970-talets början. Undersökningen omfattar 21 böcker, vilket innebär att jag inte läst alla läroböcker som getts ut under perioden men att det stora flertalet gåtts igenom. Vissa förändringar i sättet att beskriva och skriva om denna typ av
religioner har kunnat skönjas.
I min undersökning har jag tittat på vilket faktiskt textutrymme som
getts åt denna typ av religioner. Tas de överhuvudtaget upp? Vilken
plats ges de i så fall? Jag har också försökt att värdera innehållet i det
som skrivits – på vilket sätt framställs de? Är det en saklig och korrekt
framställning? Vilka källor har använts? Redogör man för dem? Vilka
termer använder man för att beskriva denna typ av religioner? Vilka
värderingar finns bakom de termer som används? Jag har tittat på bilderna som funnits med i böckerna och försökt analysera deras funktion
i sammanhanget. Vad säger bilderna – hör de ihop med texten och är de
relevanta? Kompletterar de texten och fördjupar framställningen eller är
de schablonartade och kontextlösa? Jag har också försökt att läsa ut i
vilken mån det finns en könsmedvetenhet i läromedlen. Lyfts kvinnors
situationer och roller fram på något sätt eller saknas detta perspektiv i
böckerna?

Vilket textutrymme ges?
I de flesta böcker finns det ett kapitel som på något sätt tar upp den
aktuella typen av religion. I vissa böcker har man dock inget separat
kapitel utan etniska religioner behandlas under tematiska rubriker, som
t.ex. ”Religionens många former” eller ”Vad är religion?” Oftast blir då
antalet sidor som ges åt beskrivningen av dessa religioner litet till förmån för andra religioner, i synnerhet kristendomen.2
Jämförelsevis utförligt är avsnittet om de etniska religionerna i Leif
Bergs bok Religion och liv 7–9 (2001). En bok som ger ett gediget
2

Se t.ex. SO Direkt Religion 1, av Högberg & Sundqvist (2003), där ca fem sidor tar
upp teman som gäller för etniska religioner och där nästan 2/3-delar av bokens 150
sidor ägnas åt kristendomen.
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intryck är Bo Nylunds och Melker Wesslegårds Religion för högstadiet.
Sams (1989). I denna bok används dock endast tre av 288 sidor till presentation av etniska religioner. Något som delvis väger upp detta tillkortakommande är att man har ett kapitel som behandlar religion och
politik. Här finns ett avsnitt om religion och politik i Sydafrika respektive i Latinamerika. I texterna behandlas dessa geografiska områden
och deras befolkningar, som i stor utsträckning är etniska, och deras
möte med mission, kolonialism, apartheid och de roller kyrkan kan ha
idag.
I boken Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan av
Lennart Koskinen, Sören Levén, Börje Andersson och Åke Magnusson
(1990) har man ett uppslag med rubriken ”Tema: att bli vuxen”3 där
man i bild och text vill visa på hur man i olika religioner hjälper sina
samhällsmedlemmar till vuxenblivandet genom ceremonier. Här finns
även etniska religioner med.
Den enda bok som inleder med en särskild presentation av etniska
religioner (16 sidor), här representerade av afrikansk religion och livssyn, är Egon Anderssons, Arne Löwgrens och Anders Törnvalls bok
Liv, människa, mening. Religionskunskap för gymnasieskolan
(1980/1983).4
Anders Sjöbrandts bok Människan, livet och religionen. Texter i
religionskunskap för gymnasieskolan (1996) är inte en lärobok i egentlig mening utan en samling texter från olika religioner. När det gäller
etniska religioner så är det ett antal afrikanska religioner som får representera dem (åtta sidor). Texter från åtta olika afrikanska folk finns med
i boken. I bokens andra, tematiska del finns inget material från etniska
religioner med.

Är framställningen saklig och korrekt?
I en lärobok för högstadiet (Mats Molunds Religion A, 1998/2003) har
man skrivit en suggestiv text som ska skapa en känsla och förståelse för
hur etniska folk i svunnen tid kan ha tänkt och levt. Även om framställningen inte är felaktig så lämnar den en känsla av infantilisering och
3

Sidorna 74–75.
När två årtal uppges är det första året för bokens originalutgivning, medan det andra är
det år den av mig lästa boken utgivits.

4
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min uppfattning är att det är bättre att låta fakta tala för sig och överlämna åt elevernas fantasi att fylla de tomrum som finns. Man generaliserar också genom att skriva om rådare5 på ett sätt som om tron på
sådana skulle vara allmänt förekommande hos etniska folk, när det är i
det cirkumpolära området som detta huvudsakligen finns dokumenterat.
I De stora livsfrågorna. Religionskunskap för gymnasiet (1970) av
Nils Beltzén, Bengt-Erik Bengtson, Yngve Bogren och Olof Pettersson
har man överraskande missat att nämna samerna, de sibiriska folken
och Australiens urbefolkning i den annars ganska utförliga presentationen av vilka folk som kan räknas som skriftlösa.
Lennart Koskinen, Sören Levén, Börje Andersson och Åke
Magnusson börjar i sin bok Vad ska man tro? Religionskunskap för
gymnasieskolan (1990) med att skriva om förfäder och tro på olika
andeväsen och kommer avslutningsvis fram till gudstro i sin presentation av etniska religioner i Afrika. Detta är en korrekt ordning sett från
en afrikansk horisont. Även om Gud ofta anses vara skapare och
ursprung är det förfäderna och andra andeväsen som står i förgrunden i
det religiösa livet. Det är i särskilda situationer man vänder sig direkt
till Gud, även då vanligen via förfäderna. Att, som många andra författare, börja med att presentera gudstro, är ett utslag av kristen påverkan
hos författaren.
I Rudolf Johannessons och Martin Gidlunds bok Vägar och livsmål.
Religionskunskap för gymnasiet (1972/1992) skriver man att naturreligionerna är polyteistiska, att man tror på flera gudar och att det inte går
någon tydlig gräns mellan dessa och andra högre makter och väsen.
Detta är ett allt för generellt uttalande. De flesta etniska folk har en tro
på ett högsta väsende/gud och jag skulle säga att man i de flesta fall gör
en skillnad på detta väsende och andra andeväsen. Några rader senare
står det: ”Det märkliga är nu att i nästan alla naturreligioner finns det
bland de högre makterna en som klart skiljer sig från alla de övriga och
står högt över dessa” (81). Detta är korrekt, men varför är det märkligt?
I övrigt gör man i boken en gedigen och bra genomgång av centrala
religionshistoriska begrepp.
I boken Tro i tid och rum. Religionskunskap för gymnasieskolan av
Arne Löwgren, Bo Ahlberg och Lars Ryberg (1988/1993) inleder man
det avsnitt om afrikanska religioner, som får representera etniska religioner, med ett citat. Citatet är hämtat ur tidskriften Drum och handlar
5

Rådare är andliga väsen som anses råda över olika djurarter.
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om en ”häxdoktor” som påstår sig kunna bota aids. Detta är inte typiskt
eller representativt för traditionella botare i Afrika eller för afrikanska
religioner. Varför inleder man med ett sådant citat? Om man absolut
ville ha med citatet så hade det istället kunna vara infört under rubriken
”Magi och medicinmän”, som återfinns senare i framställningen och då
tillsammans med en diskussion om att sådana botare finns men att alla
traditionella botare inte tänker så. Anledningen till att välja ett sådant
citat är troligen att man antingen är okunnig eller för att väcka elevernas engagemang. Om det senare är fallet så borde citatet ha följts av en
reflekterande diskussion.
I Sören Levéns, Börje Anderssons, Åke Magnussons och Melker
Wesslegårds bok Religionskunskap åk 9 (1974) har man valt, kanske
som ett utslag av den tid boken är skriven i – en tid då Sverige visade
ett större engagemang för tredje världen – att ha ett kapitel som heter
”Religion i u-land”. I kapitlet behandlas etniska religioner i Afrika. I
dagens samhälle, där solidaritetstänkande i stor utsträckning är frånvarande, känns det som att detta är något man gärna kunde komma tillbaka till i läromedlen idag.
Människan och livsåskådningarna. Religionskunskap för gymnasieskolan av Hans Hof, Jan Hammarstedt och Clarence Nilsson
(1968/1980) har, som titeln anger, ett livsåskådningsperspektiv. Det är
ganska intressant att läsa om afrikanska religioner utifrån ett sådant
perspektiv när man är van vid att läsa religionshistorisk litteratur. Det
man väljer att först ta upp är négritude, den västafrikanska rörelse som
under 1960-talet blommade upp för att återuppväcka och bekänna sig
till det genuint afrikanska, som ett motstånd mot europeiska influenser
och dominans. Det är nog signifikativt att det är den enda lärobok i
undersökningen som nämner denna rörelse, eftersom det mera är en
modern livsåskådning än traditionell tro.
Under rubriken ”Är afrikanernas religion primitiv?” vill man vända
sig mot klichétänkande om ”äkta afrikaner” och ”primitiva träskulpturer”. Samtidigt skriver man att ”liksom det finns européer av vitt skilda
slag finns i Afrika hela skalan av olika människor från ’vildar i bushen’
till högt utbildade universitetsmän”. I mina ögon är detta uttryckssätt
ingenting annat än ett exempel på just klichétänkande!
För att förklara det annorlunda tidsbegrepp som man rör sig med i
afrikanska samhällen ger man följande exempel: ”Det berättas att en
hippie, som i protest mot den västerländska tidsuppfattningen, brände
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sin almanacka inför en stor folkmassa. En afrikan skulle ha förstått
honom.” (64) Vad vet vi om det? Vilken afrikan? På samma sida beskrivs hur alienerade ”stadsbor, även högt utbildade, regelbundet återvänder till hembyns fester, för att i dansen bland stamfränder finna sin
identitet och förverkliga sig själva”. Nog för att det kan ligga en del
sanning i detta, men det blir rätt så schablonartat det hela. Sammantaget
blir mitt intryck av denna läroboks framställning av afrikanska religioner att det är mer som idé än som faktisk verklighet.

Vilka termer används?
Mycket vanligt är att man använder begreppet naturreligion, oftast dock
utan att problematisera det. Endast ett fåtal diskuterar begreppets föroch nackdelar, d.v.s. att man å ena sidan lyfter fram att de folk som har
en sådan religion just lever nära naturen, men att det å andra sidan kan
ge implikationer om att dessa folk skulle sakna kultur i motsats till vad
man har brukat kalla kulturfolk. Jan Hammarstedt och Lars Hartman
begagnar sig i sin bok Religion. Stadieboken i religionskunskap för
högstadiet (1970/1977) av ordet naturfolk, men poängterar att de för
den skulle inte saknar kultur. Även i Rudolf Johannessons och Martin
Gidlunds bok Vägar och livsmål. Religionskunskap för gymnasiet
(1992) redogörs detta.
I boken Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan av
Lennart Koskinen, Sören Levén, Börje Andersson och Åke Magnusson
(1990) namnger man ett antal olika begrepp som använts för denna typ
av religion och väljer själva att bruka termen traditionell religion. I en
uppgift till eleverna ställer man frågan vilka värderingar som kan finnas
bakom de olika termerna, ett sätt att få eleverna att reflektera över
begreppen.
Nils Beltzén, Bengt-Erik Bengtson, Yngve Bogren och Olof
Pettersson använder sig i sin bok De stora livsfrågorna. Religionskunskap för gymnasiet (1970) av begreppet skriftlösa folks religion, men
nämner även flera andra möjliga termer, bl.a. naturfolk, vilket dock
anses ha brister. Man lyfter fram att dessa folk känner till den lagbundna ordningen i naturen och menar att den spelar samma roll för
dem som för ”kulturfolken”. Här har man, trots allt, halkat in i natur43

och kulturfolksdikotomin och kanske är detta ett tecken på att boken
inte är helt färsk.
En del termer som diskuterats inom ämnet religionshistoria används
i läroböckerna, oftast på ett oreflekterat sätt. Ordet trollkarl till exempel
återkommer i en del av läromedlen.6 Inte i någon av böckerna definieras
eller diskuteras det. Det är svårt att hitta en lämplig översättning av
detta ord. Ett sätt att markera ordets avvikande betydelse från vad vi
vanligen menar med trollkarl är att sätta det inom citationstecken. Detta
har gjorts i boken Religion. Stadieboken i religionskunskap för
högstadiet av Jan Hammarstedt och Lars Hartman (1970/1977) En
trollkarl i vårt samhälle är en person som utövar trolleri genom uppövad
fingerfärdighet. Det är en person som utövar sitt yrke i en sekulär
kontext. En afrikansk ”trollkarl” däremot, ingår i en religiös kontext
och anses kunna påverka andra människor och även andevärlden genom
olika magiska bruk.
I en del av böckerna använder man ordet häxdoktor. Det är svårt att
hitta några bra ord för det som handlar om häxeri, eftersom vi inte har
riktigt samma fenomen i vårt eget samhälle. En anmärkningsvärd sak är
att i inget av läromedlen behandlas begreppet och fenomenet häxeri.
Jag saknar en redogörelse för vad häxeriföreställningar kan innebära
och vilken funktion de kan ha i etniska samhällen. I många afrikanska
samhällen till exempel, är häxeriföreställningar så utbredda att de
genomsyrar vardag som helg. Forskning visar också på att häxeriföreställningar i Afrika ökar medan etniska religiösa föreställningar, så som
tron på förfäder, minskar i betydelse (se Olov Dahlin 2001 och David
Westerlund 1989). Detta lyfts dock fram i Magnus Hermanssons och
Nils-Åke Tidmans Religionskunskap Kompakt (2004).
Vanligtvis förknippar man magiska föreställningar med denna typ av
samhällen. I många av läroböckerna tas magibegreppet också upp i
detta sammanhang. I boken Religion och liv 7–9 av Leif Berg (2001)
finns en relativisering av begreppet magi, som är bra, där man pekar på
att magiska föreställningar även finns inom de stora världsreligionerna
och i vårt eget samhälle.
Unikt för boken Religionskunskap Kompakt (2004) av Magnus
Hermansson och Nils-Åke Tidman är användandet av termen folkreligion, med vilket avses religioner i vilka en tydlig uppkomsthistoria
saknas. Här är folkliga riter och muntligt berättade myter det centrala.
6

Se t.ex. Leif Berg, Religion och liv 7–9.

44

Man kontrasterar med ordet stiftade religioner, i vilka det finns heliga
skrifter och historiska personer som påverkat religionernas utveckling.
Begreppet folkreligion kan jämföras med ordet etnisk religion. Det
senare har jag sett användas på engelska (ethnic religion) medan det
engelska folk religion används mindre ofta. I boken nämns också
begreppet boklös religion, att jämföra med termen skriftlös religion.

Exempel och mångfald
I läromedlen ges exempel på olika etniska grupper. Ofta, men inte alltid, framgår det vilket folk exemplet är hämtat från. Även inom en och
samma bok kan det variera – ibland står det, ibland inte. För en religionshistoriker är det viktigt att det finns hänvisningar och att de är
korrekta. Vem vill bli citerad eller omskriven utan att bli presenterad på
ett riktigt sätt?
Vissa författare, t.ex. Börge Ring (Religion och sånt, 2000), har
bemödat sig om att visa på den stora variation av kulturella och religiösa uttryck som finns bland dessa folk och att mycket beror på den
naturliga miljö som de levt och lever i. I Rudolf Johannessons och
Martin Gidlunds bok Vägar och livsmål. Religionskunskap för gymnasiet (1992) poängteras att dessa folks religion och kultur skiljer sig
avsevärt åt och inte kan ses som en enhet. På liknande sätt skriver Arne
Löwgren, Bo Ahlberg och Lars Ryberg i sin bok Tro i tid och rum.
Religionskunskap för gymnasieskolan (1988/1993) om afrikanska religioner: ”Den inhemska afrikanska religionen är egentligen flera religioner med stora olikheter”. Det skulle faktiskt vara bättre om man
skrev religioner i plural: afrikanska religioner.
Även i Sören Levéns, Börje Anderssons, Åke Magnussons och
Melker Wesslegårds bok Religionskunskap åk 9 (1974), betonas det att
skillnaderna mellan olika folks seder, bruk och religion i Afrika är stora
och att man därför i sin framställning begränsar sig till förhållandena i
östra och södra Afrika. I Människan och livsåskådningarna. Religionskunskap för gymnasieskolan av Hans Hof, Jan Hammarstedt och
Clarence Nilsson (1968/1980) betonas också mångfalden: ”Man bör
vara medveten om att det i Afrika finns ettusen stammar, var och en
med sitt religiösa system”. Ändå envisas man med att skriva afrikansk
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religion och livsåskådning, istället för afrikanska religioner och livsåskådningar i plural.
I en av de genomgångna böckerna hittar jag en uttrycklig motivering
till varför man valt att skriva om just de folk man skriver om. Det är i
boken Liv, människa, mening. Religionskunskap för gymnasieskolan av
Egon Andersson, Arne Löwgren och Anders Törnvall (1980/1983).
Man säger där att det svarar mot ett ökat behov av kunskap om Afrika
bland turister, affärsmän, tekniker och u-landsarbetare. Genom studiet
kan vi också få ett annat perspektiv på vårt eget samhälles utveckling,
menar man. I det sammanhanget finns det med ett citat av en afrikan
som frågar en svensk varför vi har ”dödshus” – hans benämning på våra
ålderdomshem.7
Senare i samma bok finns ett exempel om Jesaja Shembe, vars kyrka
finns som exempel på en ”sekt” i en annan lärobok (se nedan). Här
återger man istället en anekdot av en svensk missionär som frågat en
medlem i Shembes kyrka vad hon ansåg om Jesus. Hon svarade:
”Jesus? Honom har jag bara sett på fotografier. Men Shembe känner jag
och jag tror på honom.”(17) Det är ett bra exempel på den jordnära,
pragmatiska tro som ofta utmärker afrikansk religiositet.
Ytterligare senare i samma bok finns ett annat talande exempel: ”Om
man gjorde en opinionsundersökning bland studenterna vid Makerereuniversitetet (i Kampala, Uganda) så skulle man finna att inte mer än 5
procent av dem tror på förfädersandar. Om man sedan gjorde om
samma undersökning tio år efter det att de lämnat universitetet skulle
man finna att endast 10 procent inte tror på dem”. Citatet visar på den
starka ställning de gamla föreställningarna kan ha under en yta av
anammad kristen tro och den öppenhet och flexibilitet som är karaktäristisk för afrikanska religioner.
I annan lärobok, Religionskunskap åk 9 av Sören Levén, Börje
Andersson, Åke Magnusson och Melker Wesslegård (1974) har man
exempel från en afrikansk tidning, Zambia Mail. En läsare skriver och
undrar om en blind människas ande också blir blind – en angelägen
fråga, kan man förstå. Samma frågespalt ställs inför följande dilemma:
en man, som utbildat sig till fil. kand. och lever i en större stad blir
kontaktad av en morbror som hittat hans blivande fru, en 13-årig flicka,
och vill att han skyndar sig hem och gifter sig. Själv har han träffat en
kvinnlig läkare i staden där han bor … Traditionens kollektiva förvänt7
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ningar kontra det moderna individualistiska stadslivet ställs här på sin
spets.
I samma bok finns bra möjligheter till fördjupning. Man kan välja
mellan att läsa: ett utdrag ur Axel-Ivar Berglunds bok om zulufolket i
Sydafrika; om mötet mellan etnisk religion och kristendom i Afrika; om
huruvida religionen hindrar ekonomisk och social utveckling i u-länder;
om revolutionära rörelser och religion i u-länder; eller om kristen mission i u-länder. De är alla – fortfarande idag – utmärkta fördjupningar i
för etniska grupper aktuell problematik.

Evolutionism, imperialism och kolonialism
En del författare tar upp den historiska utvecklingen av den västerländska bilden av de etniska samhällena och lyfter fram den evolutionistiska syn som präglat vår uppfattning. Detta görs till exempel i Människan och tron av Ola Björlin (2003). Det görs bättre och mer utförligt
i vissa läromedel än i andra.
I Hans Olofsson och Rolf Uppströms bok Punkt SO Religion A.
Grundbok Del 1 (2002), finns inget avsnitt om etniska religioner, men
däremot en inledande text som handlar om den påverkan västerländsk
imperialism och kolonialism haft på ursprungsbefolkningar. Det är en
text som vill förmedla respekt för andras tro.
I boken Religion och liv 7–9 av Leif Berg (2001) behandlas dessa
teman också på ett bra sätt. Boken har ett historiskt perspektiv och visar
på den förändringsprocess som de etniska samhällena genomgått och
genomgår och i samband med det nämns och presenteras organisationen Världsrådet för ursprungsbefolkningar.
Även i boken Religionskunskap Kompakt av Magnus Hermansson
och Nils-Åke Tidman finns en historisk kontext, förändringsperspektivet är bra beskrivet och man nämner här de proteströrelser som vuxit
fram bland ursprungsbefolkningar med krav på att få tillbaka föremål
från museer och med krav om rätten till land.
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Exotism
Det finns exempel på läromedel där text och/eller bild framhäver det
annorlunda hos de etniska religionerna på ett sätt som bidrar till att
framställa dem som exotiska. Det finns också exempel på läromedel
som strävar efter att inte gå i denna fälla. Ett gyllene exempel på det
senare är Börge Rings Religion och sånt (2000). Istället för att välja ett
folk på andra sidan jorden, har man här valt att beskriva samerna som
ett exempel på etnisk religion. Samerna har en tendens att bli osynliggjorda i vårt samhälle och i en presentation av etniska religioner i läromedel, är det ett utmärkt tillfälle att lyfta fram deras kultur, historia och
religion. I boken Liv, människa, mening. Religionskunskap för gymnasieskolan av Egon Andersson, Arne Löwgren och Anders Törnvall
(1980/1983) behandlar man afrikanska religioner och samisk religion.
På det sättet får man både det som är långt borta och det som är nära.
Ett annat sätt att komma bort från en schablonartad framställning
som pekar mot ett ”oss och dem-tänkande” är att lyfta fram likheter och
inte enbart skillnader. T.ex. jämför man i Rings bok nollning i vårt eget
samhälle med initiationsriter hos etniska folk och ställer frågor till eleverna om magiska föreställningar och tabun hos oss.
Ett bra sätt att inte hamna i exotism är att välja ut några enstaka
etniska religioner och presentera dem lite mer inkännande och djuplodande. Så har man gjort i boken Religionskunskap Kompakt av
Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman (2004). Här har man valt
yorubafolket i Västafrika, fornnordisk religion och samisk religion.
Detta är bättre än att ge en allmän och mer intetsägande presentation av
etniska religioner i stort.
Ett annat sätt att komma förbi exotism är att få eleverna att reflektera
över om kunskaperna om de etniska religionerna kan ha något med
deras egen verklighet att göra när det gäller livssyn, människosyn och
så vidare. I boken Religion för högstadiet. Sams (1989) av Bo Nylund
och Melker Wesslegård ställer man frågan om vi i den industrialiserade
världen har något att lära av de etniska religionerna.
I boken Liv, människa, mening. Religionskunskap för gymnasieskolan av Egon Andersson, Arne Löwgren och Anders Törnvall
(1980/1983) redogör man för en enkät som kristna studenter vid ett
gymnasium i Tanzania fick besvara. Frågorna gällde t.ex. om förfäderna är närvarande och ser allt man gör, om man besökt någon medicinman, eller om man använt sig av någon traditionell medicin. I läro48

boken ber man avslutningsvis eleverna besvara samma frågor och då
byta ut vissa ord, t.ex. ”witch-doctor” mot tankeläsare, ”charm” mot
maskot, och ”medicine” mot naturmedicin. Detta är ett bra sätt att få
eleverna att reflektera över kunskaperna.
I Rudolf Johannessons och Martin Gidlunds bok Vägar och livsmål.
Religionskunskap för gymnasiet (1972/1992), försöker man beskriva de
etniska folkens tänkande genom att jämföra det med vårt västerländska.
Man menar att de i sina uppfattningar tycks vara bestämda av vissa
känsloupplevelser, men att detta inte hindrar dem från att se fullt rationellt på saker och ting. ”I många situationer i det dagliga livet, t.ex. när
de tillverkar eller använder sina verktyg, kan de uppträda lika rationellt
som en västerlänning”.8 Denna typ av framställning visar att boken har
blivit föråldrad – att västerlänningar skulle vara särskilt rationella i sitt
tänkande och agerande betraktas nog inte längre som en sanning.
Jag skrev ovan om en lärobok som använde ett citat ur den afrikanska tidskriften Drum på ett mindre bra sätt. En bok som gjort det på
ett utmärkt sätt är Egon Anderssons, Arne Löwgrens och Anders
Törnvalls bok Liv, människa, mening. Religionskunskap för gymnasieskolan (1980/1983). Texten börjar med citatet av en insändare till tidskriften med vidhängande svar från Dolly, någon på redaktionen. En
pojke är kär och vill gifta sig. När han ska betala brudpriset är flickan
inte längre intresserad och beskyller pojkens föräldrar för häxeri. Dolly
ger ett jordnära och psykologiskt svar. Exemplet i citatet är realistiskt
och det kommenteras dessutom i boken.

Bildanvändning
I det stora flertalet läromedel har man valt bilder som knyter an till
texterna på ett relevant sätt. Undantag finns. I SO Direkt Religion 1
(Ole Högberg & Mats Sundqvist 2003) finns en bild på en man från
Nya Guinea iklädd huvudbonad och penisfodral. Bildtexten förklarar
inte innebörden i bilden på ett tillräckligt sätt. Man frågar sig i vilket
syfte bilden är tagen. För att visa hur annorlunda och besynnerliga
människor i den kulturen är?
En bok som innehåller genomgående väl valda och talande bilder
med suverän bildkvalitet är Relief B – Att analysera och förstå religion
8
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av Bengt Arvidsson (2005). Tyvärr innehåller boken inget avsnitt om
etniska religioner. I Mats Molunds bok Religion A, stämmer inte bilderna med det som behandlas i texten. Man läser om samerna och bushfolket i södra Afrika, medan bilderna är från Nya Guinea.
I De stora livsfrågorna. Religionskunskap för gymnasiet (1970) av
Nils Beltzén, Bengt-Erik Bengtson, Yngve Bogren och Olof Pettersson
har det blivit ett fel i en bildtext. Där finns en bild på en ”trollkarl” från
Bimba.9 För att följa den terminologi som författarna själva använder
borde det nog stå ”magiker” istället, eftersom personen sägs ha en aktad
ställning och svara för människornas väl och ve. I samma bok finns en
bild på Jesaja Shembe, ledaren för en inhemsk kristen kyrka i Sydafrika
vid början av 1900-talet. I bildtexten likställs Shembes synkretistiska
rörelse med en sekt. Detta är nog att se som ett tecken på att boken är
gammal. Shembes kyrka är en av de äldsta och största kyrkorna i södra
Afrika och idag kallar man den inte för en sekt.
I boken Liv, människa, mening. Religionskunskap för gymnasieskolan av Egon Andersson, Arne Löwgren och Anders Törnvall
(1980/1983) har man, som enda lärobok i denna undersökning, en karta
med spridningen av etniska folk över världen. Detta är ett mycket bra
komplement till texten.
I Sören Levéns, Börje Anderssons, Åke Magnussons och Melker
Wesslegårds bok Religionskunskap åk 9 (1974) har man fokuserat på ulandsproblematik i avsnittet som behandlar etniska religioner. Här har
man en karta över u-länder i världen. Även detta kompletterar texten
bra.
Någon felaktighet har det blivit i Hans Hofs, Jan Hammarstedts och
Clarence Nilssons bok Människan och livsåskådningarna. Religionskunskap för gymnasieskolan (1968/1980). Bilden på sidan 62 förställer
en niombo, en kongolesisk begravningsdocka. Bildtexten säger att man
på sina håll fortfarande begraver den döde genom att röka liket och
placera det i en så kallad niombo. Jag lärde mig under mina år på Etnografiska museet i Stockholm att detta begravningsbruk upphörde runt år
1930 till följd av missionens och kolonialadministrationens närvaro.
Under nästa bild, på sidan 63, står det: ”Kongoles av babembastammen
med förfädersgudar”. Texten känns som den är lika gammal som bilden, det vill säga från första hälften av 1900-talet. Varför har man valt
så urgamla bilder?
9
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Könsmedvetenhet
Det finns förvånansvärt lite av könsmedvetenhet i de läromedel jag
tagit del av. Detta kan delvis vara en avspegling av att mycket av den
äldre religionshistoriska litteraturen är skriven av män för män. I dessa
är det oftast männens värld hos de etniska folken som redogörs för
medan man inte hade samma intresse eller möjlighet att skriva om
kvinnans situation. Manliga initiationsriter beskrivs men inte kvinnors.
I läromedlen tar man för det allra mesta över dessa verklighetsbeskrivningar utan någon diskussion. I några av läromedlen har man dock gjort
en ansträngning att lyfta fram kvinnors roller, t.ex. genom reflekterande
frågor.
I några läromedel har man ett separat avsnitt där man behandlar
könsfrågorna. Så är det i Leif Bergs bok Religion och liv 7–9 (2001),
där en sida ägnas åt detta. Positivt i boken Religionskunskap Kompakt
av Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman (2004) är att man delvis
integrerat könsperspektivet i avsnittet om de etniska religionerna. Detta
har man gjort genom att ge ett exempel på kvinnornas situation hos
Australiens ursprungsbefolkning – att de utvecklade ett komplicerat
teckenspråk som användes under sorgetiden efter en släktings död, då
de var förbjudna att tala.
I Rudolf Johannessons och Martin Gidlunds bok Vägar och livsmål.
Religionskunskap för gymnasiet (1972/1992), skriver man om jämställdhet på ett sätt, som säkert var adekvat i början av 1970-talet, men
som nu känns lite gammalmodigt därför att det är självklarheter.
I sin presentation av afrikanska religioner, skriver Arne Löwgren, Bo
Ahlberg och Lars Ryberg i sin bok Tro i tid och rum. Religionskunskap
för gymnasieskolan (1988/1993) om kvinnors underordning i afrikanska
samhällen och menar att ”kvinnor betraktas mest som arbetsdjur”.10
Visst är kvinnan ofta underordnad mannen i afrikanska samhällen, men
jag tror faktiskt inte att man betraktar kvinnor som djur för det – åtminstone gör man det inte hos shonafolket, som jag känner ganska väl. Det
finns en stor variation av hur kvinnans situation ser ut över den afrikanska kontinenten och det hade varit bra om kvinnors bidrag till det
samhälleliga, kulturella och religiösa livet lyfts fram på ett bättre sätt.
I Människan och livsåskådningarna. Religionskunskap för gymnasieskolan av Hans Hof, Jan Hammarstedt och Clarence Nilsson
10
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(1968/1980) har man ett avsnitt som heter ”Några afrikanska tankar om
familj och samhälle”. Här lyfts fram att individualitet är främmande i
en afrikansk kontext. Här skrivs också något om vad som händer vid
giftermål och brudgåvans betydelse som ersättning/kompensation för
förlorad livskraft. Men kvinnans ställning problematiseras inte.

Sammanfattning och slutsatser
När det gäller det utrymme som getts åt de etniska religionerna så varierar det i läromedlen. I någon bok finns de inte alls representerade, i en
del böcker får de en rätt så missgynnsam behandling medan åter andra
berett plats för ämnet på ett tillfredsställande sätt. Personligen tycker
jag att det känns bra, som en lärobok gör, att inleda en bok om religionskunskap med en presentation av etniska religioner, eftersom man
nog trots allt kan hävda att det är den typ av religiositet som funnits
längst i människans historia.
Det bör i framställningen framgå att det finns en stor variation inom
gruppen etniska religioner, något som ett antal författare betonat. Det är
klokt att, som gjorts i några läroböcker, välja ett par, tre exempel på
religioner och ge dessa en mer utförlig presentation. Som ett av dessa
exempel bör samernas religion finnas med. Att lyfta fram u-landsproblematiken i samband med presentationen av de skriftlösa folken,
som en bok gör, eller kopplingen mellan religion och politik, som en
annan gör, anser jag relevant. Likaså känns det viktigt att kolonialism
och evolutionism behandlas för att kontextualisera de etniska folkens
historia.
Den term man väljer att använda för denna typ av religioner bör
definieras och problematiseras. För- och nackdelar bör värderas med de
olika begrepp som finns att tillgå. Reflektion bör finnas kring de andra
begrepp man väljer att använda för att beskriva religionerna. I en presentation av afrikanska religioner bör en diskussion av fenomenet
häxeri finnas med, något som var helt frånvarande i läroböckerna.
Exempel är bra. Vissa böcker använder exempel på ett mycket bra
sätt. Det är dock viktigt att man hänvisar till källmaterialet på ett korrekt sätt. En del författare har varit lite tanklösa i sitt sätt att välja
exempel och presentera materialet. Resultatet blir ibland exotism – att
man visar upp något som är annorlunda, konstigt och skilt från oss. Det
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är särskilt lätt att det blir så om man väljer bilder som väcker uppmärksamhet. Det finns flera goda exempel bland läroböckerna på hur man
kan undvika detta. Något som också är bra är att ställa reflekterande
frågor till eleverna så att de får tillfälle att göra kunskaperna till sina.
I kommande läroböcker som behandlar etniska folks religioner önskar jag en högre grad av könsmedvetenhet. Jag kan i min genomgång
inte se någon särskild tendens till att det blivit mer av genusperspektiv
under de 30 år som gått.
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Religionsvetenskap –
arvet och möjligheterna
JØRGEN STRAARUP

Forskare med självdefinitionen ”religionsvetare” delar den besvärliga
sits, att det i samtal med forskarkolleger på andra områden visar sig
problem med att tydligt definiera vad religion är och därför vad religionsvetenskap är. En av de mest elementära fordringarna för forskare
alla kategorier, nämligen att kunna peka på gränserna för sin verksamhet, har religionsvetare alltså problem att tillfredsställa.
Det är en klen tröst att det i regel går att bluffa sig fram bland kolleger som inte själva är religionsvetare. Likaså att det i sällskap med
andra religionsvetare är en framkomlig väg att lita till att den kollegiala
solidariteten väger tyngst: alla vet att det är knepigt att definiera religion och håller därför låg profil. Att ingen av dessa båda utvägar i
längden är hållbara står emellertid också klart.

Religionsbegreppets uppkomst
När det västerländska begreppet religion ska översättas till språk med
tyngdpunkt utanför den västerländska sfären visar det sig att de föreställningsvärldar som dessa språk representerar inte medger en hundraprocentig träff med de västerländska föreställningarna kring religion. Ole
Riis (1996) har visat exempel på sådana diskrepanser. Detta är en av flera
indikationer på att västerlandets och andra kulturers föreställningar inte
harmonierar. Det tycks inte vara enighet om vad begreppet religion
innehåller, hur det ska översättas och alltså hur det ska definieras.
Om man undersöker detta närmare visar det sig att vi som har våra
rötter i Västerlandet av hävd och ohejdad vana tenderar att förbinda vissa
tankar med ordet religion. Vissa historiska erfarenheter har bottenfällts
i våra traditioner och våra medvetanden, och dessa erfarenheter präglar
Omarbetad föreläsning för anställning vid Högskolan i Gävle 2005-09-27
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våra möjligheter att uppfatta företeelser i andra kulturella sammanhang
som uttryck för religion eller som uttryck för något annat än religion.
Av sådana bakomliggande faktorer för västvärldens syn på religion
kan man nämna …
a) vissa historiska erfarenheter, som varit konstitutiva för synen på
relationen mellan statsmakt och religion (påvemakten, reformationen, västfaliska freden 1648, etc.),
b) vetenskapliga distinktioner som antagit självklarhetens karaktär,
t.ex. distinktionen mellan magi och religion,
c) tonvikt på troslära, d v s föreställningen om att den viktigaste
komponent i religionen är den lära som individerna förväntas
anamma och ge uttryck för,
d) kyrkan som institutionell form, samt
e) föreställning om monoteism och monoteismens kvalitativa försteg
framför andra typer av religioner.
Den som vill studera detaljer i den historiska process i vilken dessa
bakomliggande faktorer kommit att utkristalliseras kan ta hjälp av Talal
Asad (1983, 242ff. och 1993, 34ff.)

Begreppshistorik
Det var i samband med upplysningstiden för i runda slängar 250 år
sedan som det slag av tänkande utvecklades som gjorde det möjligt att
särskilja två områden av livet, nämligen å ena det sociala livet, å den
andra det religiösa livet. För somliga av upplysningstidens filosofer var
det en styggelse att samhällslivets angelägenheter skulle kunna förknippas så intimt med föreställningar om Gud, att människan förvägrades möjligheten att på egen hand konstruera det goda samhället. Till
dem som förfäktade sådana tankar vid mitten av 1700-talet hörde JeanJacques Rousseau (1762).
Vid sidan av kategorin tro, som kännetecknade individens fromma
hållning till kyrkans herre, började alltså termen religion komma till
mer allmän användning som beskrivande term för ett system av uppfattningar, som man kunde ha, om man hade fallenhet för det, men som
man inte måste ha.
Rousseau analyserade om ett samhälle kunde klara sig helt utan religion av det slag som han kände till hos bland andra den katolska kyrkan. Hans resultat var att det inte skulle gå. Det behövdes något för att
hålla allmogen på plats, så att folk gjorde det som de skulle göra. En
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avsaknad av religion skulle innebära en så stor upplevelse av individuell frihet att det vore tveksamt om social ordning skulle kunna upprätthållas. Hans lösning var en civil religion, ett begrepp som 200 år senare
hamnade i centrum för akademisk diskussion i såväl USA som Nordeuropa (Bellah 1967 och debatten i detta arbetes kölvatten, se t.ex.
Bellah & Hammond 1980). Denna civila religion skulle behöva ge
uttryck för tre grundläggande insikter:
• Gud finns,
• dygd belönas, och
• det finns ett liv efter döden.
Femtio år efter Rousseau hade hans uppfattning vunnit en sådan uppslutning att det vid de mest moderna universiteten blev något slags
grundhållning att religion kunde studeras som fenomen i sig, utan avseende på huruvida de påståenden som religionen eller snarare religionerna kom med var sanna eller falska. En av dem som byggde på denna
uppfattning var den tyske teologen och filosofen Friedrich Schleiermacher som var en av de ledande strategerna vid utformningen av det
nya Berlinuniversitetet. I det nya religionsvetenskapliga program som
utformades med ledning av Schleiermachers idéer handlar det om att
beskriva ’religioner’ (Girmalm 2006). Beskrivningen förutsätter objektifiering, om man så vill ’beforskning’ (Almén 2004, 161). Denna
föreställning om objektiv kunskapsinhämtning på religionens område
utgör basen för det religionsvetenskapliga arvet, och för religionskunskapen i skolväsendet i Sverige.

Det religionsvetenskapliga arvets sammansättning
De föreställningar som religionsvetenskapen utgår ifrån är de som kännetecknar 1800-talets nya universitetstänkande i Tyskland, s.k. Religionswissenschaft. Den objektiva religionsvetenskapen kunde utifrån
sina vetenskapliga kriterier ge en bild av religionerna som var mer
objektiv än den bild som förmedlades av de troende själva.
På denna grund uppkom ett antal bindestrecksvetenskaper med religion som objekt. Bindestrecksvetenskaper är sådana som kombinerar två
karakteristika och därmed utgör en avgränsning av ett specifikt område
och ett speciellt perspektiv. ”Juridik” är t.ex. ett vetenskapligt område
utan bindestreck, medan ”förvaltningsjuridik” är en bindestrecksvetenskap.
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Inom religionsvetenskapen utvecklades dessa bindestrecksvetenskaper redan från mitten av 1800-talet. Som nya och självständiga vetenskapliga discipliner har de dock i synnerhet växt till sig i samband med
den våldsamma expansion av den högre utbildningen som följde i andra
världskrigets spår. Av discipliner som uppnått något slags officiell
ställning inom svenska lärosäten kan man nämna följande:
• Religions-historien har traditionellt sysslat med såkallat främmande
religiösa traditioner med viss betoning på vikten av att behärska de
religiösa traditionernas grundspråk. Under senare år har religionshistorien fått ökad betydelse – och akademisk tyngd – genom att mångkultur (ett begrepp som har många beröringspunkter med mångfald
vad beträffar religion) blivit en betydelsefull nyckelterm i svensk
offentlig debatt.
• Religions-psykologin är historiskt sett en dotterdisciplin till
religionshistorien, men har under inflytande av allmän psykologi
kommit att få en tydligare nutida och empirisk inriktning. Tack vare
sin koppling till den praktisk-teologiska själavårdsutbildningen har
disciplinen uppnått en viss akademisk ställning. Prognosen för
disciplinen ”i akademin” är dock inte positiv.
• Religions-sociologin introduceras som projekt i svensk universitetsvärld redan på 1930-talet, men som faktisk disciplin konstitueras den
först på 1970-talet. Den kan ses som en dotterdisciplin till kyrkohistoria, men en lika viktig influens kommer från det sociologiska
arbetet med religion och religiöst engagemang. Gustafsson (2005)
beskriver disciplinens insteg i svensk akademisk miljö.
• Religions-pedagogiken uppnår erkännande i akademisk miljö under
1970-talet. Behovet av analys av såväl skolans undervisning i religionskunskap som kateketik och annan undervisning i kyrkosammanhang utgör motivationen för ämnets etablering. Etableringen
förblir dock kort och uppdraget att analysera skolans religionskunskapsundervisning övergår till de seminarier för lärarutbildning som
från sent 1990-tal i stort antal inordnades under universitet och högskolor. Här börjar emellertid beteckningen religionsdidaktik ersätta
beteckningen religionspedagogik.
• Religions-etnologin uppnår inte samma etableringsnivå som de ovan
nämnda bindestrecksvetenskaperna. Den uppkommer som en specialisering inom etnologin, på ett sätt som kan påminna om religionssociologins etablering som en sociologisk specialitet.
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För alla gäller att det arv som förts över från modervetenskaperna till de
nyare religionsvetenskaperna dels handlar om en uppsättning metoder,
dels en uppsättning grundläggande teoretiska premisser och förhållningssätt. Huruvida det är rimligt att säga att det utvecklats specifika
teoretiska frågeställningar inom bindestrecksvetenskaperna är snarast
en bedömningsfråga; i huvudsak skulle nog – i en oavbruten trend av
ämnesspecialisering – en bindestrecks-religionsvetare välkomnas tillbaka i det allmänna området. Det är också rimligt att notera att bindestrecksvetenskapernas akademiska etablering i mycket stor utsträckning
är en följd av rådande konstellationer, utbildningsbehov och andra
maktfaktorer vid universitet och högskolor.
Ytterligare en grupp underavdelningar av religionsvetenskap, en grupp
som man skulle kunna kalla avteologifierade discipliner, har gjort sig
gällande, främst i Sverige, sedan 1960-talet, och i någon mån som följd
av Hedenius-striden vid Uppsala universitet. Ingemar Hedenius, professor i praktisk filosofi 1947–73, satte i slutet av 1940-talet igång en debatt
om huruvida teologi kunde bedrivas vid ett universitet med de vetenskapliga kriterier som enligt hans uppfattning präglade dåtidens systematiska teologi. Hedenius-striden har beskrivits av andra (se t.ex.
Lundborg 2002) och berörs därför inte här. För att göra en lång historia
kort kan man säga att ett av resultaten av hans insats var framväxten av två
religionsvetenskapliga discipliner som inte söker sin legitimitet inom en
kristen teologisk ram (som tidigare dogmatik och teologisk etik hade
gjort) utan inom en allmän filosofisk tradition, nu under namnen ”trosoch livsåskådningsvetenskap” och ”etik”. Dessa avteologifierade
discipliner kom att stadfästas av statliga utredningar under 1970-talet
och är nu väl inarbetade i Sverige. Att en viss förändring ifråga om
discipliners benämning håller på att utvecklas är ett tecken som tyder på
att de avteologifierade disciplinerna utgjort en parentes. Vad som i sin
tur ligger bakom sådana namnbyten kommer inte heller att beröras här.
En rad specialdiscipliner inom ramen för det teologiska studiet sågs i
Hedenius-stridens efterföljd inte vara i behov av revidering. De historiska
och de språkvetenskapliga ämnena kunde i kraft av sin metodik förklaras
vara ett slags underavdelningar under historieämnet eller filologin.
Religionsvetenskap
Bruket att använda beteckningen ”religionsvetenskap” om alla dessa
former av studium av religion har vunnit insteg i Sverige tämligen sent,
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i grova drag parallellt med universitets- och högskoleväsendets expansion under efterkrigstiden, vilket tidsmässigt sammanfaller med avteologifieringen av dogmatiken och den teologiska etiken. Under en längre
period har den samlande beteckningen ”religionsvetenskap” använts
som substitut för ”teologi” och det är karakteristiskt att de institutioner,
avdelningar eller enheter för studier om religion som från 1900-talet
och framåt inrättats vid statliga universitet och högskolor getts beteckningar med ”religionsvetenskap”, inte ”teologi”. Också här kan man
emellertid fråga sig om denna nomenklaturtendens utgör en parentes.
Beteckningen ”teologi” har åter börjat dyka upp som namn på institutioner, avdelningar och enheter vid statliga universitet och högskolor.

Teoretiskt arv och metodarv
Med ett så sammansatt arv är det givet att religionsvetenskapen också
hyser en mångfald av teoretiska och metodiska infallsvinklar. Det ligger inte inom ramen för denna framställning att försöka ge en överblick
över denna mångfald. Att mångfalden har betydelse för religionsvetenskapens möjligheter och framtidsutsikter är emellertid givet. På 1990talet diskuterades vid University of California Santa Barbara vad religionsvetare skulle vara bra för. En av den yrkeskategorins positiva
sidor beskrevs då som en i akademiska sammanhang sällsynt bredd. En
religionsvetare – sade man – har möjlighet att förkroppsliga det universitetsideal om en öppen och fri debatt om i bokstavlig mening allt mellan himmel och jord som annars riskerar komma bort i den akademiska
specialiseringens ensamceller. En religionsvetare har möjlighet att ta
fram och problematisera sådant som universitetet som organism behöver diskutera och reda ut, eftersom religionsvetaren har en unik bredd i
sin bakgrund och kompetens. Vem skulle bättre än den idealtypiska
religionsvetaren kunna anordna gemensam universitetsdebatt om forskningsetik? Eller en seminarieserie öppen för allmänheten om migration
och integration?
Den påtagliga bredden i det religionsvetenskapliga studiet och
forskningen ger ett antal parametrar för den möjliga framtida utvecklingen. Givet dessa parametrar och denna historik, hur ser religionsvetenskapens framtidsmöjligheter ut?
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Möjligheterna
För var och en av de olika deldisciplinerna som berörts ovan gäller att
det finns uppgifter inom varje område, som förespråkarna för dem anser
vara angelägna och som därför – enligt dessa företrädares uppfattning –
bör föras vidare i kommande forskningsinsatser. Sådana inomvetenskapliga målsättningar kan ibland – men ganska sällan – sammanfalla
med förväntningar som utifrån riktas mot disciplinerna. Det är emellertid inte orimligt att försöka avlyssna de förväntningar på forskningen
som riktas mot forskningen från samhället, dels statsmakten som har att
administrera de medel som riksdagen allokerat till forskning, dels den
allmänhet som låter sig representeras av riksdag och regering.
Om man betänker de senaste årens forskningspropositioner och
begrundar budskapet i dem, så kommer man till resultatet att forskningens raison d’être är att medverka till att skapa hållbar utveckling, eller
om så vill en bättre värld. Regeringens forskningsproposition 2005 har
titeln Forskning för ett bättre liv och säger inledningsvis:
Forskningen bidrar till utveckling och förnyelse, stärker tillväxten, ökar
förståelsen och samspelet med människor i andra länder och förbättrar
medborgarnas möjligheter att leva ett gott liv (s. 7).

Global konkurrens om begränsade tillgångar, internationell migration,
globalisering, behov av underhåll och utveckling av välfärd ingår i det
uppdrag som forskningen förväntas ta på sig. På varje forskningsslag
riktas specifika förväntningar:
• på teknikvetenskaperna: skapa ett rikare Sverige,
• på naturvetenskaperna: skapa en renare värld varav förstås Sverige
är en del,
• på hälsovetenskaperna: skapa en friskare människa och värld, och
• på samhällsvetenskaperna: skapa en socialt hållbarare värld.
Vilka förväntningar riktas då mot den grupp av humanistiska vetenskaper i vilken religionsvetenskapen ingår. Just forskningspropositionen
2005 är fåordig på den punkten. Mot den bakgrunden är det desto rimligare att anta den generella forskningsuppgiften såsom humanioras
uppgift. Man kan sålunda säga att religionsvetenskapen (tillsammans
med annan humanistisk vetenskap) arbetar för att bidra till att skapa en
bättre värld.
61

Helhetsperspektivet som vägrar att dö
Det är hög svansföring att hävda att ens forskning kan bidra till en
bättre värld, och det är relativt sällsynt att se positiva formuleringar av
det målet. Negativa formuleringar förekommer däremot, oftast i formen
”glöm inte bort humaniora, när övriga forskningsslag förses med anslag
och forskningsmöjligheter, eftersom det finns en risk att något tappas
bort, om resurser ensidigt allokeras till exempelvis teknik och naturvetenskap”. Icke desto mindre är det rimligt att försöka identifiera exempel på att humaniora inklusive religionsvetenskap kan ge ett sådant
bidrag. Alltså: på vilka sätt och på vilka områden kan religionsvetenskaplig forskning bidra till en bättre värld?
Det finns en svårighet och en möjlighet i det faktum att religionsvetenskapens ämne, religionen, undflyr de flesta definitionsförsök. Man
kan inte säga att det ännu efter mer än 150 års religionsvetenskap finns
konsensus om hur fenomenet religion kan och bör definieras. I motsättning till detta faktum står att de flesta – inklusive forskarna – sällan har
några problem att identifiera religionen när de ser den.
Detta något – som de flesta lätt identifierar – relaterar sig till de
flesta av de livsområden och levnadsaspekter som kan göra livet till ett
helvete för folk, men också till lycksalighetens ö. Religion relaterar sig
till sociala skillnader, till ekonomi, till etnicitet, kultur, politik, etik,
moral, geografi och en hel del andra identifierbara aspekter av människolivet och samhällslivet. Överallt tycks religionen ha ett finger med i
spelet. Överallt finns det kopplingar mellan religion och olika andra
livsområden och levnadsaspekter. Som exempel kan följande användas.
Den internationella migrationen under det senaste kvartseklet har lett
till att Sveriges levnadsmiljöer har fått ett ökat inslag av sådana människor som inte haft samma uppväxt och villkor som flergenerationssvenskarna. Blandningen av nationaliteter, etniciteter och kulturella
bakgrunder har ökat markant, och sannolikheten för att min granne –
eller jag själv – är immigrant har ökat avsevärt. I sådana situationer kan
religioner och religiösa organisationer fungera som sammanhållande
kraft för disparata människor och heterogena grupper. Religioner och
religiösa organisationer kan också fungera som särskiljande kraft för
homogena individer och grupper. Dessa båda sociala karakteristika, (a)
individers och gruppers grad av social sammanhållning och (b) religioners och religiösa organisationers särskiljande eller sammanhållande
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funktion kan placeras i en egenskapsrymd av det slag som visas i figur
1.
Religionens sociala funktion

homogena
Individer och
sociala grup- blandade
per som är …
heterogena

Håller ihop

Neutral

Skiljer åt

1
folkkyrklig

2

3
sekt

4

5

6

7
immigrantkyrklig

8

9

Figur 1. Klassifikation enligt social sammanhållning och grad av sammanhållning.

I ruta 1 i figur 1 finner man en funktion som man kan karakterisera som
folkkyrklig, nämligen en organisation av den typ som Svenska kyrkan
utgör. Denna kyrka har haft som historisk uppgift haft att (predika ordet
och utge sakramenten på ett sådant sätt att individer leds till Kristus och
…) underlätta för den unikt homogena svenska befolkningen att hållas
ihop kring föreställningen om folkets och nationens enhet.
I ruta 7 i figur 1 finner man en funktion som med en tentativ term
kan kallas immigrantkyrklig, det vill säga en organisation som ser det
som sin uppgift att hålla ihop heterogena sociala grupper, på det sätt
som Katolska kyrkan i Sverige exemplifierar.
I ruta 3 i figur 1 har beteckningen sekt placerats. I den kombinationen är religionens eller den religiösa organisationens funktion att tydliggöra gränser mellan människor som tillhör samma homogena
befolkningsgrupp. Att denna klassifikation är en annan än den som har
sitt ursprung i Max Webers (1921) och Ernst Troeltschs (1912) typologier är uppenbart. Samtidigt delar den här antydda typologin en viktig
egenskap med Webers och Troeltschs typologier, nämligen att tydliggöra gränser mellan olika grupper av människor.
Också för de övriga rutorna skulle man kunna hitta nutida eller historiska exempel på religioner eller religiösa organisationer som kombine63

rar sin funktion i överensstämmelse med den typ av social grupp inom
vilken religionen är verksam.
En klassifikationsmodell av det antydda slaget är som isolerad företeelse ett klent forskningsresultat. Om den inte används för något syfte
förblir den i stort sett ointressant. Däremot kan man se den som ett redskap i studiet av religiös mångfald. Den tillhandahåller en teoretisk ram
kring studiet av grupper, homogena, blandade eller heterogena och
anger olika möjligheter för funktionen hos gruppernas religiösa organisationer, det vill säga analyser som startar i mångfaldssituationen och
avläser resultat på den andra variabeln, religionernas eller de religiösa
organisationernas funktioner. En studie av en grupp som uppfattar sig
som homogen och som aktivt vänder sig till Svenska kyrkan för
bekräftelse i sin homogenitet kan exemplifiera den typen av studier (se
Lipponen 2004).
Klassifikationsmodellen kan emellertid också användas för studiet
av religioners eller religiösa organisationers funktioner i olika befolkningsgrupper. Med utgångspunkt från religiösa organisationers strategier kan dessa strategiers effekt på olika befolkningsgrupper avläsas.
I båda dessa analyser öppnar det religionsvetenskapliga studiet en
möjlighet att bredda vetandet kring det intrikata samspelet mellan samhälle, personlig religiositet och religion eller religiös organisation.
Det är kännetecknande för religionsvetenskapen och dess möjligheter att ämnet hållit sig brett. Bredden i de ämnen som religionsvetare
studerat och studerar är så pass stor att det är tveksamt om någon
enstaka person behärskar eller ens känner till hela fältet. Därvidlag
påminner ämnet om rad andra ämnen. Det är förmodligen också omöjligt för en statsvetare att känna till allt som sker inom det statsvetenskapliga området.
Detta är en problematik som har att göra dels med utbildningen dels
med forskningen. Utbildningen har krav på sig att vara nyttig för någon
i vederbörandes kommande yrkesutövning, utbildningen syftar till
anställbarhet och därför måste en stor del av bredden finnas med i
utbildningen. Det ska finnas utrymme för specialisering, men mot bakgrund av en viss kunskap om bredden.
Forskningen kännetecknas däremot av att specialisering är nödvändig. Eftersom forskning är framtagande av ny kunskap måste forskaren
leta djupare än i allmänkunskapen. Därmed sker ett insnävande av
fokus, och det är i denna insnävade fokus som det är möjligt att utvinna
64

ny kunskap. Att det också åvilar forskaren att återföra sina specialistkunskaper till allmänområdet och allmänheten är – principiellt sett – en
garant för att den nya kunskapen landar i den breda allmänkunskapen.

Metod
Någon egen religionsvetenskaplig metod ges inte. I kraft av sin bredd är
merparten av kända vetenskapliga metoder aktuella för religionsvetenskapligt bruk. Filologin behövs för att studenten och forskaren ska
kunna sätta sig in de språkliga världar som olika religiösa traditioner
finns i och sätter sin prägel på. Historiska metoder behövs för att hon
diakront ska kunna belysa relationen mellan politik och religion. Filosofiskt tänkesätt och filosofiska resonemangsmodeller behövs för att
hon ska kunna beskriva och systematisera religiösa tankesystem. Beteende- och samhällsvetenskapliga metoder behövs för att hon ska kunna
beskriva och förstå religiös inspiration och dess betydelse för individuellt beteende och samhällsorganisation. Att det till och med kan behövas naturvetenskapliga metoder visar sig då och då, till exempel om
studenten och forskaren behöver datera historiska eller arkeologiska
fynd.

Kriterier
Beskrivningen av möjligheterna och metoderna har hittills inte lämnat
mycket utrymme för hur man kan välja forskningsområden, utan det
mesta tycks kunna studeras. Så förhåller det sig på ett generellt plan. I
praktiken får man dock se i vitögat att de praktiska möjligheterna på ett
litet forskningsställe som till exempel Högskolan i Gävle är mer
begränsade. Även om det mot bakgrund av generella vetenskapliga
kriterier inte möter några hinder att studera læstadianer och læstadianska rörelser i Canada talar mycket för att det är mer rimligt att forska
om læstadianer och læstadianska rörelser i Sverige, Norge och Finland.
Trots att man med stöd i generella vetenskapliga normer kan syssla med
Melanchton-studenten, sedermera Skarabiskopen Erik Falcks pedagogiska grundsyn enligt hans skrift ”Een kort vndervijsning” från 1558, är
det måhända ur didaktisk och religionsvetenskaplig synvinkel bättre att
syssla med pedagogisk grundsyn i modernare katekeser.
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Med dessa överväganden aktualiseras frågan om på vilka grunder
som forskaren eller den forskarstuderande kan välja områden för religionsvetenskaplig forskning. Underlag för framhållandet av just dessa
grunder är svårt att redovisa; dels handlar det om den erfarenhet som
uppkommer under längre tids arbete med och i forskning, dels är det
frågan om sådant som utkristalliserat sig genom beredningsarbete i
forskningsrådssammanhang. Frågan blir alltså: vilka kriterier kan
användas för att bedöma om religionsvetenskaplig forskning medverkar
till att – tillsammans med andra typer av humanistisk forskning – skapa
en bättre värld. De valda kriterierna är fyra stycken: (a) forskningsbarhet, (b) kvalitet i arbetet, (c) förankring, och (d) inspirationskraft.
(a) Ett forskningsområde bör vara möjligt att bedriva forskning
kring. Det måste finnas ett material som går studera alternativt möjlighet att arbeta fram ett forskningsmaterial. Helst skall detta forskningsmaterial ge möjlighet till såväl deskription som förståelse och förklaring, men detta önskemål är det i praktiken sällan möjligt att
tillfredsställa.
(b) Ett område bör lämna möjlighet att bedriva högkvalitativ forskning. Det är ett kriterium som ligger nära det föregående kriteriet. Ett
område som endast lämnat begränsade möjligheter för forskaren att
utöva sitt hantverk är diskvalificerat enligt denna kriterielista.
(c) Ett område är värt att bedriva forskning kring om det har en förankring hos dem som är avnämare av forskningen, det vill säga forskarkollektivet och allmänheten. Forskarkollektivet är i allmänhet den
minst kritiska av dessa båda avnämargrupper, medan däremot allmänheten kan visa sig vara svårövertygad. Ett sätt att intressera allmänheten
kan vara att arbeta med ett område som berör det lokala eller regionala
förflutna eller nuvarande verklighet, ett annat att välja ett forskningsområde som upptar mångas uppmärksamhet.
(d) Ett område är värt att bedriva forskning kring om de förväntade
resultaten både talar till de allra närmaste kollegerna och till kolleger i
andra specialområden, det vill säga om forskningen är inspirerande.
Forskning om nyanser i det religiösa språket må vara vetenskapligt
legitima på ett allmänt plan, men om denna forskning dessutom förmår
att kommunicera med och inspirera forskning på andra områden än det
religiösa språket är anledningen att arbeta med sådan forskning så
mycket större.
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Avslutning
En modern teoribildning inom bindestrecksdisciplinen religionssociologi kallas utbudsteori. Enligt den teorin finns det en positiv relation
mellan å ena sidan utbudet av gudstjänster och annan religiös verksamhet och å andra sidan deltagandet i sådan aktivitet. Ju större utbud,
desto större deltagande.
Vid ett stort antal av Sveriges högskolor och universitet kan man ta
examen i religionsvetenskap. Det har höjts röster om att det skulle vara
mest rimligt att lägga lock på detta utbud eftersom det kan antas att
behovet av religionsvetare bör vara begränsat. Efter att ha arbetat fem
år vid en religionsvetenskaplig institution med ständigt ökande studentsiffror ligger det nära till hands att föreställa sig att det finns en parallell
till utbudsteorin på utbildningssidan: ju större utbud av religionsvetenskaplig utbildning, desto större sökning. Det intresse för religion som
studenterna visar är en indikation, dels på arvet, eftersom intresset
kommer någonstans ifrån, dels på möjligheterna för studiet. Religionsvetenskapen tycks – trots en rad konflikter – hjälpa studenter och andra
att bättre förstå sin värld och därmed – kanske – också bidra till att
skapa en bättre värld.
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Processutvärdering som didaktiskt
instrument
FEBE OREST

Jag har under ett antal år undervisat i Jungiansk psykologi. Upplägget
är baserat på syfte och innehåll i kursplanen1 där varje delmoment föregås av en föreläsning. Jag har varit den enda läraren under momentet
och jag har strävat efter att vara personlig i kontakten med studenterna.
De kurser som jag undervisar i går på distans, är halvfartskurser och
sänds via telebild. Vissa studenter deltar från en telebildstudio, andra
finns fysiskt närvarande i samma studio som jag och dessutom finns det
studenter som sitter i sina hem där de följer föreläsningarna och diskussionerna via nätet. De sistnämnda ser föreläsningen i efterhand och de
har krav på sig att kommentera föreläsningarna via e-post.
Studenterna skall skriva inlämningsuppgifter, både individuellt och i
grupp. Dessa är formulerade som ramar sprungna ur innehållet. De är
även examinatoriska. Studenterna skall även sträva efter att diskutera
texterna i kurslitteraturen med varandra i grupp, muntligt och/eller virtuellt.

Idéer bakom den didaktiska strukturen
Tanken bakom inlämningsuppgifterna är att studenterna skall läsa
kurslitteraturen, diskutera den med andra och därefter lämna in den
skriftligt. Det teoretiska materialet skall härledas till litteraturen i form
av citat och/eller referat. Därefter skall studenterna reflektera över texten och göra en egen tolkning som de kan härleda till egen eller andras
erfarenhet. Att läsa och reflektera, att därefter diskutera den egna förståelsen med andra, för att slutligen komma fram till en bearbetad
reflektion av det teoretiska materialet.
1

Kursplanen och litteraturlista finns på: www.hig.se/hs-inst/relig/kursplaner/0506/
Jungiansk%20psy%20A%2020%20p_5JP01A_V06.pdf
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Samtliga uppgifter kommenteras av mig och skickas tillbaka till
studenten. Jag försöker även att vara personlig i kommentarerna eftersom jag anser att en god relation är viktig för studenterna.

Utvärdering
För mig som undervisande lärare är det viktigt att veta vad, hur och
varför studenterna har tillgodogjort sig det teoretiska innehållet i kurserna och om det skett någon ytterligare utveckling genom studierna.
Därför har jag strävat efter att använda mig av en processutvärdering
där studenterna själva beskriver sin egen utveckling. I dessa utvärderingar har studenterna skrivit om sin kunskapsutvecklingsprocess och
berättar om vad, hur och varför de har utvecklats. Det som varit mest
framträdande har varit deras personliga utveckling, att momentet varit
både arbetsamt, krävande men mycket inspirerande. Många har i text
berättat att studierna har fungerat på en nivå som kan jämföras med ett
terapeutiskt sammanhang samtidigt som de utvecklat en teoretisk kunskap.
Utvärderingens formulering:
Detta moment är en introduktion till religionspsykologin och jungiansk
psykologi.
• Ta fram kursplanen och läs syfte och innehåll!
• Gör en utvärdering av momentet i relation till syfte och innehåll.
Berätta i text och med egna ord om din kunskapsutveckling!
• Du skall skriva om huruvida du har införskaffat dig grundläggande
teoretiska kunskaper i religionspsykologi och jungiansk psykologi
eller inte.
• Beskriv din kunskapsutvecklingsprocess och gör en bedömning av
din egen studieinsats i form av timmar, funderingar och tankar hos
dig och som har sin grund i kursen, om diskussioner med andra och
föreläsningarnas betydelse.
• Använd dina inlämningsuppgifter och jämför dessa med syfte och
innehåll som hjälpmedel för utvärderingen.
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Didaktiska syften med utvärderingen
Utvärderingen är viktig för mig som didaktiker eftersom den kan
bekräfta om studenterna uppnått kursens syfte och innehåll. För studenterna bedömer jag den som viktig eftersom de får beskriva vad de
har lärt sig, hur och varför samt att de får reflektera över de egna insatsernas betydelse. Den fungerar som ett instrument för den egna bedömningen där de kan se hur de har utvecklats på både emotionell och kognitiv nivå.
I den senaste utvärderingen har studenterna läst sina kommenterade
inlämningsuppgifter och genom detta har de gjort en mer omfattande
bedömning av sin egen utveckling i förhållande till tidigare utvärderingar. Det som tillkommit är beskrivningar av hur deras skrivande har
utvecklats. När de har läst sina inlämningsuppgifter och jämfört dessa
med syftet, har de lyft fram sina akademiska framsteg, att de lärt sig att
alltmer behärska skivandet och väsentligheten av att hänvisa till texten
genom citat och referat.
Studenterna läste sina uppgifter igen och de gjorde en bedömning av
sin egen kognitiva utveckling och sin egen insats. De beskrev och
besvarade frågan vad de har gjort. När de beskrev svårigheter med texterna beskrev de hur de gick vidare. De beskrev även hur de hade
påverkats av litteraturen samt vad som hade hänt med dem rent
personlighetsmässigt under moment. Vissa hade besvarat frågan varför
utförligt och i andra texter framträder svaret efter en tolkning av texten.
Det som visat sig i utvärderingarna är att studenterna har utvecklats
på många områden under momentet. De har utvecklat teoretisk kunskap
i ämnet och påbörjat en inlärningsprocess i ett nytt sätt att skriva och de
har påbörjat en personlig utvecklingsprocess på en djupare psykologisk
nivå. De akademiska studierna på en relativt hög akademisk nivå, inom
ämnet Jungiansk psykologi och i religionspsykologi har bidragit med en
personlig utveckling som en konsekvens av ämnets karaktär, innehåll
och hur texterna har bearbetats. Studenternas intresse av egen utveckling har varit tydlig hos många och vissa har sökt kursen med huvudsyftet att lära känna sig själv.
Vissa studenter hade ett kognitivt syfte med kursen och de har
beskrivit att de genom kursen också fick lära känna sig själva och har
påbörjat en psykologisk utvecklingsprocess.
Jag beskriver den teoretiska, praktiska och personliga utvecklingen
hos några studenter genom citat och referat från några utvärderingar.
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Citaten och referaten tolkas därefter av mig. Alla citat och referat är
avidentifierade.
Innan jag redovisar den personliga utvecklingen hos ett antal studenter skall jag kort beskriva vad en missnöjd student skrev. Hon hade
inte lärt sig så mycket. Personen saknade vägledning, struktur och
styrning av läsandet. Personen skrev att hon har känt stor förvirring när
det gäller kunskapsmomentet och över vad jag förväntat mig att hon
skall kunna. Tankar från den gamla skolan ”har jag presterat rätt nu”
rör sig i mitt huvud skrev hon. Personen skrev senare att hon har lärt sig
det teoretiska i varje delmoment, men tror sig ha svårt att uttrycka sig
spontant. Ett problem i sammanhanget är att hon följde kursen på
distans och jag var hennes enda kontakt. I de övriga utvärderingarna har
det framkommit att studenterna har haft diskussionspartner och detta
kan vara en förutsättning för kunskapsutvecklingen.

Teoretisk, praktisk och personlig utveckling
Den teoretiska, praktiska och personliga utvecklingen hos studenterna
är beskrivna i samtliga utvärderingar. Jag kommer att använda några
citat för att redovisa detta. Det finns flera studenter som berättat om hur
de har utvecklat sitt skrivande genom kursen.
Min kunskapsutvecklingsprocess under dessa veckor i detta moment
har jag upplevt som mycket god. Jag har ju fått börja från grunden vad
det gäller allt. Från att lära mig detaljer kring de korrekta reglerna för
att skriva en uppsats till att lära känna Jung vid mer än bara hans namn.
Jag har upplevt det som att jag har uppfyllt målet att behärska dessa
grunder. ..//.. Vad det gäller mötet med Carl Gustav Jung och introduktionen av jungiansk psykologi så har det varit en stor, mycket givande
upplevelse. Jag har inte haft tillgång till all men ändock en stor del av
momentets kurslitteratur som jag sållat bland, och som jag utan några
större problem kunnat tillgodogöra mig.

Citatet kommer från en student som aldrig tidigare studerat på högskolenivå. I hennes utvärdering tydliggörs hennes utveckling på flera
områden. Från att lära sig skriva på en akademisk nivå, lära sig att
sovra i litteraturen till att bli nyfiken på att läsa ytterligare kurser i
framtiden. Hon uppfattar att hon har lärt känna en person och hans teorier, att hon har skapat en relation till en annan som har inspirerat henne
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att studera vidare. Studenten har uttryckt att hon har blivit mycket
intresserad av att läsa vidare på Högskolan i Gävle och framförallt i
religionsvetenskap.
En annan student bedömde sin utveckling enligt följande:
De grundläggande teorierna och begreppen i religionspsykologi och
jungiansk psykologi tycker jag att jag har införskaffat mig så för min
del har syftet av kursen blivit uppnått. Begreppen och teorierna är lite
svåra men väldigt intressanta. Särskilt den jungianska individuationsprocessen och arketyperna Personan, Skuggan, Animus/Anima, Självet
intresserar mig och jag tror att jag kommer att läsa även mer om dem i
framtiden.

Studenten bedömer att hon uppnått syftet, att teorierna är lite svåra men
intressanta. Det är framförallt individuationsprocessen och arketypteorin hon lyfter fram. Dessa begrepp har de flesta studenterna hänvisat till
när de beskrivit vad som varit intressant. När de har skrivit om arketyperna i sina inlämningsuppgifter, har de oftast hänvisat till sig själva,
hur de har förstått andra och relaterat till både sin privata och kollektiva
omgivning.
Genom den Jungianska psykologin uppfattar många studenter att de
skapar en relation till och känner samhörighet med Jung. De känner
igen sig själva och förstår sig själva i ett nytt perspektiv. Detta finns
beskrivet i de flesta utvärderingarna och exemplifieras av följande:
… började läsa Jungs självbiografi så kände jag en sån samhörighet.
Uttryck och begrepp, och tankar kring upplevelser som jag kände igen
hos mig själv. Det var väldigt intressant, och det har skapat en ganska
avslappnad känsla inför grundförståelsen av tankarna i teorierna och
begreppen i kurslitteraturens redovisningar och tolkningar. Jag har
under momentets gång också sökt extra litteratur utanför kursens litteraturförslag som jag tyckt varit bra och till stor hjälp inom vissa områden som t. ex kapitlet om typologin där jag upplevde att jag gärna ville
ha ännu mer fokuserade beskrivningar, och fler författares tolkningar.
Att möta Jungs syn på världen är en resa som inte är helt enkel och det
gör det hela rasande spännande och manar till egen reflektion och
tanke. Eftersom jag samtidigt läser en kurs i ”vanlig psykologi” gör jag
osökt (återigen) jämförelser mellan de olika perspektiven att betrakta
människan på, och jag får erkänna att vetenskapen fått stryka på foten.
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Kurslitteraturen och teorierna har skapat ytterligare nyfikenhet hos
studenterna och de strävar efter att förstå samt att ta reda på hur andra
har förstått. Litteraturen och hur studenterna hanterar den, leder till
ytterligare studier. Den kurslitteratur som används under momentet är
urkunder översatta till svenska eller engelska. Dessutom läser de
sekundärlitteratur, dvs. andras tolkningar av Jungs teorier.
… tack vare denna kurs har jag börjat fundera i mitt eget liv, samt mina
drömmar: hurdan är min Persona eller min Skugga och hurdana är män
vilka jag blir kär i – representerar de kanske mitt Animus osv. Denna
kurs har redan nu utvidgat min självkännedom och ökat viljan att lära
om mig själv, men också om andra människor och deras förhållanden
mellan varandra och mellan mig och dem.

För den här personen har kursen påverkat henne mycket starkt. I utvärderingen beskriver hon hur hon har utvecklats på den personliga nivån.
Hur hon har börjat ta tag i sina svårigheter och hur hon har hanterat
konflikter.
Det har varit och är oerhört givande att läsa denna kurs, föreläsningarna
har varit mycket intressanta att följa. Jag gillar diskussioner och har
saknat möjligheten att delta aktivt men har istället dragit in människor i
min närhet i mina funderingar. Dock blir detta ju aldrig lika tillfredsställande av förståeliga skäl. Men samtidigt får jag alltid något nytt
att tänka på omkring hur relevanta Jungs begrepp är, varför innehållet
ser ut som de gör osv. Det jag berättar ifrågasätts och jag får tänka till
extra mycket.

Det framgår av texten att det är nödvändigt att ha en samtalspartner, för
att tillgodogöra sig kunskap. Det teoretiska innehållet kräver en
diskussionspartner och den här studenten har skapat sig detta i sitt privata sammanhang. Hon har även blivit ifrågasatt av personer i sin egen
omgivning och detta har sporrat henne till ytterligare tankeverksamhet
och ytterligare argumentation.
En student avslutar sin utvärdering med följande rader:
Allt som allt kan man säga, att det här blev så mycket mer än jag hade
tänkt mig. Jag var inställd på en läroprocess, men blev plötsligt indragen i en utvecklingsprocess! Tack för det, det här är det bästa som hänt
mig på länge!
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Det är ämnets karaktär som ligger till grund för den personliga utvecklingen och dessutom tror jag att det är väsentligt att bemöta studenterna
på en personlig nivå p.g.a. ämnets karaktär. Det teoretiska innehållet
väcker upp minnen och känslor som behöver bearbetas. Vi projicerar in
oss själva i texterna och förstår oss själva genom teorierna. Därför är
det väsentligt att möta studenten på den personliga nivån, utan att fungera som en terapeut.
Många studenter lyfter fram den jungianska projektionsteorin och
skuggarketypen, att den har hjälpt dem att förstå relationer på ett nytt
sätt:
… speciellt intressanta var att vi projicerar det onda på andra det som
finns i våran egen skugga som vi inte vill kännas vid. Och att det är just
skuggan vi behöver börja jobba med för att utvecklas som individer. Jag
har fått ett helt annat tankesätt idag när folk har sina fördomar mot vissa
personer och det är intressant.

Skuggarketypen har engagerat de flesta studenterna. Den förefaller vara
den arketyp som det är lättast att förstå för studenterna. Skuggan är det
vi projicerar på andra av samma kön, men förnekar hos oss själva. Att
läsa om skuggan sätter igång processer som engagerar de flesta och
skapar en ny självförståelse hos den intresserade.
De flesta studenterna bedömer att inlämningsuppgifterna har fungerat bra, att de manar till egna reflektioner och kritiskt läsande.

Studier – en väg till teoretisk kunskap
och självkännedom
Studenterna har enligt utvärderingen lärt sig att bli bättre skrivare, att
hänföra texter till källorna och att tolka dessa genom egen bearbetning
och i samtal med andra. De har lärt sig hur de kan föra teoretiska resonemang med utgångspunkt i en teori och förstått hur teorierna kan
användas. De har även lärt sig att vi människor påverkas av det vi gör
och engagerar oss i.
Genom utvärderingens form har troligen de flesta lärt sig att göra en
adekvat självbedömning. De läste igenom sina arbeten, värderade de
egna kommenterade texterna i förhållande till syfte och innehåll. Därefter bedömde de att de hade tillgodogjort sig innehållet i momentet.
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Hur de har lärt sig är genom att läsa kurslitteraturen, diskutera den med
andra, skriva sina inlämningsuppgifter och få dessa kommenterade
inom en rimlig tid för att gå vidare med nästa uppgift. Det handlar om
en process där de flesta behöver bli bekräftade på att de har förstått
begrepp och teorier på ett likartat sätt samt hur de kan använda dessa i
sitt eget dagliga sammanhang för att förstå.
Samtalspartner har visat sig varit viktigt och att studenterna har känt
sig bekräftade. Relationerna till andra är väsentliga för hur vi lär oss
teoretiskt material.
Vad de har lärt sig är att ämnet är ganska svårt men intressant och
spännande. Det berör den enskilde individen, det ger en ny förståelse av
sammanhangens betydelse för individen och det sporrar till ytterligare
studier inom människovetenskaperna.
Resultatet speglar att alla människor i själva verket är intresserade av
sig själva. Vi behöver förstå oss på oss själva, hur vi agerar och reagerar samt att finna teoretisk förståelse eller förklaring för detta. Den
analytiska psykologin är ett sådant redskap.
I utvärderingarna visar det sig att de flesta har påbörjat en egen inre
utvecklingsprocess genom litteraturen och hur den hanterats av studenterna. Jag har också uppmuntrat studenterna att försöka att applicera
teorierna i sitt eget sammanhang för göra kunskapen till sin egen kunskap. Ett verktyg som kan användas för att öka den egna förståelsen av
sig själv och andra. Dessutom är det flera studenter som sökt kursen
med hänvisning till att de vill lära känna sig själv och få förståelse för
det egna sammanhanget.
Utvärderingen fungerade som didaktiskt instrument för både mig och
studenterna, men studenterna har inte formulerat detta. Däremot läser
jag i flera texter vad, hur och varför de har tillgodogjort sig det
teoretiska materialet. En student hade till och med plockat fram böckerna igen och läst på lite extra.
När vi utvärderar en kurs kan det vara nödvändigt att studenten själv
medvetandegör sin utvecklingsprocess. Att läsa och se hur färdigheterna var från början och hur de har utvecklats. Att själv se förändringsprocessen. En utvärdering som kan vara värdefull i Bolognaarbetet.
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Att medvetandegöra handlingsansvar –
Om etikundervisningens mål och medel
JARI RISTINIEMI

Jag vill fokusera på etikundervisningens mål och medel. Vad vill man
uppnå med undervisningen och vilka medel kan användas för att nå
dessa mål? Det är vanligt att göra en distinktion mellan etik och moral.
Moral är individens moraluppfattning, de normer och värderingar,
medvetna eller omedvetna, vi bär med oss. Etik är reflektion över
moralen. Ett mål med etikundervisningen är att reflektera över ens egen
moraluppfattning. Etik är även de olika etiska teorierna och ståndpunkterna, moralfilosofi. Genom att bekanta sig med olika etiska ståndpunkter kommer möjligheten att fördjupa ens egen moraluppfattning.
En fördjupad etisk integration, som delvis kan uppnås genom reflektion, är ett annat mål med etikundervisningen. Den här tudelningen
mellan etik och moral kan och bör överskridas, utan att ge avkall på
vare sig reflektion eller fördjupad etisk integration. En sida av etiken är
reflektionen över normer och värderingar, en annan, kanske djupare
sida, är aktörsperspektivet. Vi är aktörer; vi har handlingsansvar. Det
tredje målet med etikundervisningen kan vara att medvetandegöra
handlingsansvar. Hur ”uppnår” man detta mål? Ett annat sätt att formulera frågan är hur vi kan handskas med medvetandets dialektiska
natur i etikundervisningen. Människan är inte enbart en tänkande utan
även en kännande varelse. Tanke och känsla samverkar i förståelsen.
I stället för att enbart ha reflektionen som grundläggande perspektivkategori, har jag reflexivitet i fokus. I stället för ett antingen/eller sätt att
tänka (antingen tanke eller känsla) gör jag bruk av ett både/och sätt att
tänka (både tanke och känsla, medvetenhet). Det forskande subjektet,
betraktat som sådant, gör bruk av den reflekterande tanken: jag reflekterar, tänker över detta, saker och ting framträder i reflektionens ljus.
Ofta identifieras reflektion och tanke med varandra, men en sådan
identifikation är en begränsning av tänkandets natur och väsen.
Reflexivitet i sin tur är den verksamhet som uppstår mellan det forskande subjektet och forskningsobjektet eller fältet. Det här kan även
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uttryckas på annat sätt: reflexivitet är den verksamhet som uppstår
mellan jaget och den andra människan. Här fokuserar jag på relationen
människor emellan, men reflexivitet är en vidare kategori än så,
reflexivitet kan vara den forskande självaktiviteten även i strikt naturvetenskaplig forskning. I reflektionens ljus framstår reflexiviteten som
en passivitet, men reflexiviteten är den mest spontana aktiviteten, om
man har lyckats gå över den inre gräns som reflektionen drar mellan
människor och mellan människor och ting. Om vi benämner reflektionen som den första aktiviteten, då är reflexiviteten den andra aktiviteten.
I ett antingen/eller sätt att tänka tenderar man att dra en absolut gräns
mellan jaget och den andra människan: ”jag” och ”du” är helt och hållet
separata entiteter, de berör inte varandra. Jag och du, vi och dom, man
och kvinna, vuxna och barn är olika, de har ingenting med varandra att
göra! Tillvaron organiseras i dikotomiska, tudelade kategorier. ”Vi är
segmenterade från varje håll och kanter och i alla möjliga direktioner.
(…) Vi är segmenterade på ett tudelat sätt utifrån dualistiska kategorier:
sociala klasser, män–kvinnor, vuxna–barn osv.”1 Har man inte tudelade
kategorier som tankens grundmönster, då kan man medge att det finns
ett barn i varje vuxen. I ett både/och sätt har man insett att den andra
människan uppenbarar olika sidor av jaget och att den Andre alltid är
någonting annat än mina förklaringar säger honom eller henne vara.
Emmanuel Levinas uttrycker detta väl: ”Nästan såsom nästa är inte bara
ett alter ego; han är det som jag inte är. (…) Den andre har alteriteten
som sitt väsen.”2 Den andra människan är någonting annat än mina eller
våra förklaringar säger henne vara, hon är alltid annorlunda. Samtidigt
som hon är annorlunda, visar hon det annorlunda i mig, det än så länge
okända och obekanta. Reflexiviteten öppnar det annorlundas fält. En
sida av reflexiviteten är självkännedom, att bli medveten om olika sidor
av jaget, av duet inom en som Martin Buber skulle säga. En ytterligare
sida av reflexiviteten är att bereda plats för den Andres självverksamhet. Det här sistnämnda betraktar jag som etikundervisningens yttersta
syfte: att ge rum för andra människors självaktivitet. Reflexivitet, kort
och gott, är tankens självverksamhet, den är bortom det individcentrerade betraktelsesättet. Den är aktiv människor emellan, men även mellan

1
2

Deleuze, G. & Guattari, F. 1998, s. 208.
Levinas, E. 1992, s. 68ff.
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individen och forskningsfältet. Reflektion och reflexivitet, så som vi har
definierat dem här, är på olika plan.
Det didaktiska rummet föregår den pedagogiska situationen, förberedelsearbetet innan man gör bruk av pedagogiska färdigheter pågår i
det rummet. Vi säger, när kommunikationen mellan människorna blir
lyckad, att de befann sig på samma våglängd. Individen kan sätta in sin
personlighet på en bestämd ”våglängd” eller läge, hans eller hennes
förhållningssätt kan bli bestämmande för det hur den pedagogiska situationen gestaltar sig. En fest är kanske inte direkt någon pedagogisk
situation, men vi kan exemplifiera förhållningssättets betydelse på följande sätt: Jag känner att jag inte vill gå på den där festen, har helt
enkelt haft en dålig dag. ”Vad gör jag här”, är en fråga jag bär med mig
hela kvällen, kvällen kanske inte blir så lyckad … Min attityd eller
förhållningssätt, den situation jag har hamnat i, bestäms av det jag förutsätter. Men jag kan även förutsätta på annat sätt: festen kan bli
trevlig, jag kommer att möta intressanta människor och även jag kan
bidra till att festen blir lyckad. Kierkegaard skriver att begreppen i etiken utvecklas genom att man förutsätter dem.3 Att förutsätta är nyckeln
till det potentiella hos människan. Det kan faktiskt vara så att vi genom
förhållningssättet skapar den pedagogiska situationen, så långt det nu är
möjligt för den enskilde (alla deltagare är ju med att skapa den situationen), och inte bara den pedagogiska situationen utan den rådande politiska/andliga situationen. Det didaktiska rummet är platsen för en mer
eller mindre genomtänkt pedagogisk filosofi och den pedagogiska situationen är det omedelbara skeendet. Undervisningen sker inom ramen
för dessa: det didaktiska rummet och den pedagogiska situationen.
Didaktiken, därmed, har en politisk dimension, den genomsyras av
”själens politik”.4 I själens politik kommer människans mentalitet, det
vad och hur hon tänker, vad hon i sin mentalitet är, till uttryck. Det är
viktigt att fokusera på föreställningar, men ännu viktigare är det att
studera det som dessa föreställningar (mentala bilder, idéer och tankar)
är uttryck för; sådan människa, sådant tänkesätt, sådant politiskt klimat.
3

Kierkegaard, S. 1973, s. 32.
Begreppet ”själens politik” skapades av Nietzsche och det är ett centralt begrepp i
postmodern etik. Om Nietzsches betydelse för Gilles Deleuze och den postmoderna
etiken se Braidotti, R. 2006. Hon citerar Stephen Jay Gould och Rosamond Wolff
Purcell: ”Om fenix fågeln kan stiga upp ur askan, kan inte en bok ge näring åt nästa
generation möss?” Ibid., s. 204.
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Etikundervisningens medel
Jag vill presentera fyra verktyg eller medel som kan användas i etikundervisningen: 1) reflexiva grupper, 2) problemlösningstrappan, 3)
handlingstrappan och 4) livsberättelsen. I reflexiva grupper sker värdegrundsarbetet underifrån. Teorin är inte oväsentlig, men den är inte
heller ett självändamål, att man endast skulle lära sig någonting om de
olika etiska teorierna. Teorin är en dimension av praxis och den belyser,
”upplyser” praxis-verkligheten, den egentliga verkligheten. Det som
kännetecknar den senmoderna situationen är att teori och praxis vävs
samman. En gemensam platå skapas där de två befruktar varandra.
Detta är synligt till exempel i dagens arkitektur. ”Arkitektur är handling
(…) ett förhållningssätt som kan sammanfattas i begreppet arkitekturprojektet, det sociala och kulturella projekt, den arkitektoniska handling, under vars förlopp det arkitektoniska objektets innebörd, mening
och betydelse alstras; en meningsproduktion.”5 Detta projekt betraktar
arkitekturen som ”en aktivt deltagande och kritisk handling i vilken
betraktaren inbjuds att själv forma mening, innebörd och betydelse”.6
Det är inte längre den apriorigivna teorin som ger mening, innebörd
och betydelse. Dikotomin mellan subjekt och objekt, betraktaren och
föremålet: hus, stad, landskap faller bort. ”Arkitekturen kan bidra till
sociala kvaliteter i det vardagliga mötet människor emellan, till en
andlig eller existentiell befrielse för den enskilde såväl som för
samhället som helhet.”7 Teori och praktik, betraktare och objekt och
andra likartade dikotomier kännetecknar inte längre arkitekturen och
inte heller kännetecknar de etiken. Den syn på etiken vi möter i dagens
arkitektur har inte reflektionen som dess förutsättning.8
De fyra verktygen i etikundervisningen är integrerade med varandra,
de introduceras under olika faser av arbetet. I fortsättningen försöker
jag beskriva hur arbetet i reflexiva grupper går till, hur man använder
verktygen, och jag ger några exempel på teman och dilemman som
kommer upp i det arbetet.

5

Gromark, S. 2000, s. 20.
Ibid.
7
Ibid., s. 43.
8
”Nya etiska betraktelsesätt på allvar gör sig gällande i estetiska förhållningssätt.”
Ibid., s. 18.
6
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Reflexiva grupper och problemlösningstrappan
Arbetet i reflexiva grupper är deltagarcentrerat, inte lärarcentrerat.
Deltagarna utgår från aktuella etiska dilemman. De sitter i smågrupper
och tar fram etiska dilemman med anknytning till arbetslivet. De gör en
situationsbeskrivning: sammanhanget där dilemmat uppstår lyfts fram,
de involverade ringas in. Smågruppens tredje uppgift är att fundera över
en eventuell lösning. I den efterföljande diskussionen, som sker i storgruppen, presenterar en grupp sitt dilemma. De berättar om dilemmat
och gör en situationsbeskrivning, men gruppen går inte in på den föreslagna lösningen. Därefter kan andra ställa frågor om dilemmat. Efter
frågestunden deltar inte den presenterande smågruppen i diskussionen.
Att gruppen inte får delta i diskussionen gör att det skapas en ”reflexiv
yta” där gruppens (och individens) perspektiv möter andra perspektiv.
Att hålla tyst, oavsett hur gärna man vill prata och uttrycka sin åsikt,
och låta de olika perspektiven möta ens eget har medvetandehöjande
effekt; dimensionen av reflexivitet öppnas bortom reflektionen. Arbetet
i reflexiva grupper handlar om att medvetandegöra perspektiv och att
erbjuda nya perspektiv. Teorin berikar perspektiv, men arbetet börjar
underifrån.
När vi närmar oss etiska dilemman och får dem presenterade tänker
vi oftast på lösningen: hur skulle man kunna göra i det här fallet? Erfarenheten från arbetet med reflexiva grupper visar att vi har en benägenhet att direkt komma med lösningar utan att vi egentligen vet vad som
är problemet eller vem som egentligen ”äger problemet”. Problemet
eller dilemmat kommer till uttryck på individplan, men det kan till
exempel bero på sätten att organisera och strukturera arbetet, eller till
och med på kulturella faktorer. Problemlösningstrappan säger att lösningen kommer sist. Det första steget är att man skaffar all den information som behövs för att diskutera dilemmat. Problemlösningstrappan
presenteras efter det att dilemmat har ventilerats i storgruppen. Andra
smågrupper erbjöds i början möjligheten att ställa frågor, men grupperna tar inte alltid den möjligheten. En poäng med problemlösningstrappan är att visa att vi alltid inte är så aktiva och vakna som vi borde
vara. Det andra steget på problemlösningstrappan är att man försöker
analysera problemet: Vems problem är detta? Ligger det på individplan
eller på något annat plan? Lösningen brukar komma när man har
någorlunda realistisk bild av problematiken. Lösningstrappan är att man
går från a) information/fakta till b) problemet/dilemmat och slutligen
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till c) den eventuella lösningen, inte tvärtom. Vet man vad som är
problemet, då kan man göra någonting åt det, till exempel föreslå lösningar som ligger bortom problematiken. Att medvetandegöra handlingsansvar kan också vara att få insikt om det förvrängda förhållandet
mellan problem och lösning: att vi försöker öppna lås med fel nyckel.
Problemlösningstrappan är endast ett verktyg, det viktiga är inte problemfokuseringen utan den visar oss, när den kombineras med arbetet i
reflexiva grupper, våra perspektiv, vårt sätt att tänka och närma oss
frågor och problematik. Att se konstruktiva alternativ är viktigare än att
fokusera på problem, men vi kan inte se möjligheterna om vi inte har
någon bild eller uppfattning om problematiken. Med ett tänkesätt skapar vi problem, med ett annat löser vi problem.9
Är det inte så att problemfixeringen och den sammanhängande lösningsfixeringen är ett kulturellt fenomen? När det sker hemskheter som
mord och våldsamma rån vill vi ha omedelbara lösningar. Rånarna skall
buras in, våldsmännen skall hållas inlåsta, men vi frågar oss sällan varför vi har ett samhälle där dessa och andra hemskheter sker. I stället för
att ropa efter säkrare fängelser och flera låsta avdelningar, hårda lösningar, borde vi kanske fråga oss vad som är din och min delaktighet i
det som sker. Varför har vi just detta samhälle och inte ett annat, kanske
ett mer humant samhälle, vi som har det bästa samhället och det bästa
sociala systemet på jorden? Vilken bäring har din och min självbild och
självuppfattning till det som sker nu i vårt samhälle? Samhället är du
och jag, eller …? Att människor inte känner någon samhörighet och
inte heller tror på samhällsinstitutioner och deras förmåga att bygga upp
det goda livet är en grundtanke i den moderna nihilismen.10 Ett syfte
med etikundervisningen kan vara att visa den nihilistiska belägenheten.
Vad finns det för redskap för att överbrygga klyftan mellan bristande
tilltro och ”samhället”? Att ställa den frågan är att medvetandegöra
handlingsansvar.

9

”Albert Einstein betonade vikten av att vi behöver ett nytt sätt att tänka, när han skrev
följande: ’Vi kan inte lösa ett problem om vi tänker på det sätt som orsakade problemet’. (…) Vi lever i ett samhälle där vi redan från tidig ålder lär oss ett problembaserat
förhållningssätt. Fokuseringen på problem genomsyrar alla samhällssektorer. När vi till
exempel vaknar upp på morgonen och ska ta del av innehållet i tidningar, radio eller tv,
handlar ofta de dominerande inslagen om problem.” Angelöw, B. 2002, s. 14f.
10
Se Braidotti, R. 2006.
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Handlingstrappan
Det tredje verktyget är handlingstrappan. Etik är handling. Medvetenhet
om normer och värderingar och om den belägenhet som världen och
medmänniskor befinner sig i borde mynna ut i handling. Handlingstrappan är 1) att man analyserar det befintliga, 2) att man namnger det möjliga och 3) att man handlar och agerar för det utvalda alternativet.
Arbetet i reflexiva grupper och insikten om benägenheten ”att springa
förbi problematiken” skapar grogrunden eller fältet där handlingstrappan kan presenteras. Det kanske är lönlöst att handla om man inte har
en realistisk bild och uppfattning av situationen? Det finns olika alternativ och möjligheter, varje situation har olika utgångar, synliga och
osynliga. Att agera är också att tro på alternativet. Fattas tilliten och
tron på alternativets bärkraft, då hjälper inte heller handlingen. En del
av etikundervisningen kan vara att belysa tilltrons och tillitens roll i
våra liv. Tron och tilliten finns även i det ekonomiska livet, vi har det
nuvarande ekonomiska systemet därför att tillräckligt många människor
tror på dess möjligheter att skapa välstånd och föra den ekonomiska
utvecklingen framåt.11
Ett moment i handlingsansvar är att man har en realistisk uppfattning
av den rådande situationen (till exempel att nihilismen är ett utbrett
fenomen i västerlandet). Vi tänker ofta att det realistiska är det definitiva, det fastlagda, det inlåsta, till och med det negativa, intet = nihil,
men varje situation har olika utgångar. Det realistiska eller det verkliga
är intimt förknippat med det möjliga: det verkliga är i själva verket fullt
av det potentiella. ”Det verkliga är inte det omöjliga; tvärtom, inom det
verkliga är allting möjligt, allt blir möjligt.”12 Det verkliga är den rådande politiska/andliga situationen.

Exempel
Etikundervisningen kan beröra grundvalarna för den mediala politiska
situationen, ty det är nästan uteslutande genom medier vi får information om den rådande politiska situationen. Etikundervisningen berör själ
och hjärta (sådan människa, sådant tänkesätt) hos dem som bär upp den
mediala politiska situationen, ty det är deras självbild och självuppfatt11
12

En diskussion om tro och ekonomi finns i Taylor, M. C. 2004.
Deleuze, G. & Guattari, F. 1994, s. 27.
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ning som färgar och konstruerar de bilder vi får av världen. Det kanske
är så att vi moderna människor lever mer i bilder än i det verkliga?
Bilderna säljer, må de vara reklambilder eller mentala bilder som
uttrycks i ideologier och uppfattningar, de tar även över libido, personlighetens drivkrafter. Drevet, som ett massmedialt fenomen, är ett
exempel på libidoansamlingen som går överstyr. En av de viktigaste
uppgifterna i dag är att kartlägga bildens sociala, psykologiska och konstruktivistiska funktioner.13 Bilderna och föreställningarna är i sinnet,
men sinnet är så mycket mer än förmåga till föreställning och reflektion. Vi kanske har förskjutit tyngdpunkten i våra liv till bilder och föreställningar så att vi tror och tänker att bilderna är allt? Förskjutningen
av tyngdpunkten handlar om ansvar, det handlar om hur vi ser på
ansvaret: ”Nu vill jag att du fixar detta!” ”Låt oss se vad vi kan göra åt
detta.” ”Vad tror du, hur man skulle kunna tackla detta?” Tyngdpunkten kan uttryckas med kommandoord eller med en stilla undran.
Tyngdpunkten kan förskjutas åt olika håll. En individ kan identifiera
sig till den grad med sin offentliga roll att han eller hon ”glömmer” helt
och hållet sitt individuella och personliga ansvar. Det offentliga (som
mental föreställning) med dess möjligheter och ramar dikterar hans
eller hennes beteende. Men tyngdpunkten kan också förskjutas åt andra
hållet: det privata jagets tillfredställelse är det enda man är intresserad
av. Individen agerar inte i kraft av hans eller hennes hela väsende utan
en del av personligheten utgör drivkraften: det offentligas intressen
eller de privata intressena. I det första fallet har tyngdpunkten i ens liv
förskjutits till det offentliga, det sker en identifikation med den offentliga rollen och nu vänds de rollbundna intressekraven mot andra och
mot en själv. En internalisering av det offentliga kännetecknar personligheten och dikterar hans eller hennes beteende. Utifrån de offentliga
intressenas perspektiv betraktar jag nu mig själv och de andra. Michel
Foucault har visat hur det byggs upp en bild hur människan skall och
bör vara, hur hon skall bete sig, och denna bild används som etikens
måttstock. Detta skedde enligt honom redan i antiken. ”Artemidorus
bok: en mans bok riktad till män för att hjälpa dem att leva som män.”14
Artemidorus bok Drömtolkning handlar om hur erotiska drömmar skall
tolkas, men den är framför allt uttryck för den etik som männen för-

13
14

Se t.ex. Ristiniemi, J. 2003, s. 116ff.
Foucault, M. 1988, s. 28.
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väntades ha i början av vår tideräkning. En förskjutning av tyngdpunkten kan även ske på det politiska planet.
Parlamentarism är att de folkvalda representerar oss väljare och får
ett mandat att sköta gemensamma angelägenheter. Parlamentarismen är
inte att vi väljare ger bort vår förmåga till val och ansvar, den innebär
inte att vi förskjuter tyngdpunkten i våra moraliska och politiska ställningstaganden till representanter för offentligheten. Ändå är det detta
som sker i moderna demokratier. ”Den vanliga, enskilda individen kan
inte vara ansvarig för sin världsbild därför att hon har gett bort rätten
till val till samhällets härskande och maktbärande grupp. (…) Jag förstod att ansvarig var alltid den som hade förmågan att göra val. Och jag
förstod att världsbilden tenderar att blir materialistisk för den som blir
styrd av eliten. Detta beror på att individen, samtidigt som hon hade
gett bort rätten att välja även hade gett bort det inre själsliga kapital
som garanterar hennes mänsklighet. Hon hade tillsammans med rätten
att välja, gett bort sina inre och mänskliga värden.”15 Folkvalda och
offentliga personer som politiker är människor som du och jag och även
de har sin livshistoria och livsberättelse att berätta. Att berätta sin livshistoria är en politisk/andlig handling.16 Det är att gå från bild till verklighet.

Livsberättelse
Individen berättar inte sitt liv enbart för sig själv utan även för andra,
närvaron av andra människor gör berättelsen och medvetenheten möjlig. I livsberättelsen framträder det unikt personliga. I arbetet med livsberättelsen kommer insikten att personlighetens innehåll förändras med
erfarenhet, mognad och den politiska situationen, men personlighetens
form är någonting oföränderligt.
Det finns olika typer av identitetsmarkörer. Man ber deltagarna att ta
med sig något föremål, vad som helst som har anknytning till en. En del
har svårt att hitta ett; några har inga föremål med sig. Övningen börjar
med en diskussion om vad som gäller: man kan berätta om föremålet så
länge som det behövs, därefter har andra möjlighet att ställa frågor. Så
går deltagarna varvet runt, utan att uttryckligen analysera det som sker.
15

Bergström, M. 1984, s. 133f.
Ursula Riedel-Pfaefflin använder denna formulering i sitt arbete med livsberättelser.
Se Smith, A. Jr. & Riedel-Pfaefflin, U. 2004.
16
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Det som sker är någonting magiskt, världar med individuella valörer
kommer fram. Från Somalia kommer afrikanska färger, från Stockholm
50-talet, från Kreta olivolja och från Iran gammal persisk tradition. Det
är inte reflektionen som ger detta utan reflexiviteten, det handlar om
öppenhet. Individen bär dessa innehållsvalörer med sig, det som kanske
har varit omedvetet håller på att bli medvetet. Det personliga blir till, en
genuin möjlighet realiseras; det verkliga är det möjliga.
Ett tema som ofta kommer upp i reflexiva grupper och i arbetet med
livsberättelserna är förhållandet mellan det professionella, det personliga och det privata. Det är fel att anse att det professionella och det
personliga skall hållas isär från varandra. Det personliga bär det professionella och professionalitet i arbetet är kanske att låta det personliga
genomsyra det professionella.
Att medvetandegöra handlingsansvar är också att fråga sig vad jag
kan göra för att berättandet av livsberättelsen blir möjlig. Etikundervisningen kan vara ett medel i den inre transformationen eller andliga
utvecklingen. ”Jag anser att det är avgörande att vi inser våra möjligheter som människor och erkänner hur viktig den inre omvandlingen är.
Detta bör uppnås genom något som kan kallas en mental utvecklingsprocess. Ibland kallar jag detta att ha en andlig dimension i sitt liv.”17
För Dalai Lama är utvecklingen att gå från jagfixeringen, från sökandet
av min egen lycka, till insikten att lycka, verklig lycka, är att arbeta för
andras lycka. Arbetet med livsberättelserna ger både smärta och lycka.
Medvetenheten om den andliga dimensionen kommer underifrån, det är
den andra människan som ger den medvetenheten. I ett både/och sätt att
tänka kan man säga att det är inte bara människan som ger den medvetenheten, även djuren, växter och ting har själ och även de ger lycka.
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Religionsdidaktikens spännande skörhet
och mångfald
JUAN CARLOS GUMUCIO

Varje historisk epok kännetecknas av sina specifika förutsättningar,
sina möjligheter och begränsningar. Detta betyder förstås att det även i
varje didaktiskt projekt bör ingå också en betraktelse över ramarna som
avgränsar och delvis styr utformningen. Med denna utgångspunkt vill
jag här skissa några måhända viktiga egenskaper för religionsdidaktiken, d.v.s. utifrån ett arv som inte bestämmer vägen men väl sättet att
gå och innehållet i kappsäcken. Alltså, med tanke på de utmaningar
som vi är ställda inför i detta skede vi kallar senmodernt, var befinner
vi oss när vi reflekterar pedagogiskt med avseende på religion?
Vi börjar med att närmare betrakta rummet där den didaktiska ansatsen sker (jfr J. Ristiniemi i denna volym) och begrundar två egenskaper
häri. Rummet genomkorsas och förstärks av en inneboende spänning,
samtidigt som den uppvisar en form av intim och rörande skörhet.
Därefter tar jag upp vad dessa förutsättningar kan leda till.

Spänningsfältet
Until the Scientific Revolution in the 17th century, meaning flowed
from ourselves into the world; afterward, meaning flowed from the
world to us
Chet Raymo1

Den didaktiska ansatsen med avseende på religion skall förstås inom ett
mångfaldigt genomkorsat fält. Här vill jag enbart ta upp kontrasten mellan ett kulturalistiskt och ett naturalistiskt perspektiv. Det är viktigt att
betrakta socio-kulturella studier i dialog med naturvetenskapen, inte
behandla dem som om de hörde till olika dimensioner. Som filosofen
Gloria Origgi uttrycker det:
1

Citerat från Barrow 2003, s. 290.
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… generally, a naturalistic approach is seen as deeply distorting the
mission of the human and social sciences, which should aim at understanding how social-historical structures, power relationships, and
cultural domination manifest themselves in human beings and shape
their individual expressions. Therefore, there seems to exist an irresolvable tension between incompatible explanatory models. But is it really
so?2

Nej, i själva verket är det nog så att en fördjupad förståelse av religiösa
traditioner bäst kan uppnås genom ett integrerande perspektiv som balanserar och kombinerar evolutionära, ekologiska, psykologiska och
antropologiska insikter.3 Detta görs givetvis inte utifrån ett förutsättningslöst läge, utan inom en given akademisk tradition som för den
västliga regionen träffande har sammanfattats av Marshall Sahlins.4
Den västliga kosmologin ser han som framför allt grundad i följande
faktorer:
a) en biologisk determinism där människan ses som a willful creature
of need, och där t.ex. dagens marknadsekonomiska dogmer inte bör
dölja dess teologiska rötter, i såväl Paulus som Augustinus.
b) en nedtryckande känsla av att våra innersta önskningar och drömmar förtrycks av samhällets maktutövande. Där det sociala disciplinerar och kulturen begränsar, samhället står mot individen och
makten mot libido. Härvidlag har Hobbes i sin Leviathan samma
argument som Augustinus lade fram i De Civitate Dei, mer än ett
årtusende tidigare.
c) gång på gång förlorar vi hoppet och sedan återupplever vi det. Hur
kommer det sig? Enligt Sahlins beror det på en upplyftande övertygelse i väst om att det trots allt finns en allomfattande godhet som
gör att allt löser sig till slut. Sedan tanken om denna gudomliga försyn hade starkt försvagats, kunde den slutliga optimismen återuppstå till exempel i Adam Smiths tanke om The Invisible Hand.5
d) en materialistisk syn på det naturliga där denna är enbart res
extensa som saknar subjektivitet och egenvärde. Objektiviteten
medieras genom att detta livlösa materiella fundament blir värdefullt och nyttigt först när det har blivit ”förädlat” genom arbetet.
2

http://gloriaoriggi.blogspot.com/2006/04/whos-afraid-of-third-culture.html
Se Atran 2005.
4
Sahlins 1996.
5
I dagens läge säger som bekant den nyliberala doktrinen att marknaden är garant för
att allt löser sig till slut.
3
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Man kan instämma med Sahlins att den västerländska native anthropology han sammanfattar är baserad i väsentliga aspekter på religiösa
kategorier. Svårare är det dock med påståendet att den avgörande
selektiva principen redan i hominidernas utveckling har varit att organisera somatiska dispositioner medelst symboliska processer.6
När Sahlins hävdar att människokroppen är en kulturell snarare än
en biologisk kropp, visar han sin förankring i en numera omdiskuterad
antropologisk och lingvistisk tradition som hävdar den sociokulturella
dimensionens nästan totala autonomi från den biologiska förankringen.
I själva verket är det nu hög tid att tillvarata insikterna som under de
sista decennierna har avsevärt förändrat relationen mellan natur- och
samhällsvetenskapen. Risker finns förvisso, som reduktionism och
antihistoricism, men det ska inte behöva ha en förlamande verkan. T.ex.
David Freedbergs viktiga studie från 1991 av den psykologiska och
antropologiska grunden för uppfattningen av bilder och symboler kan
inte sägas vara reduktionistisk. Som Gloria Origgi uttrycker det:
The investigation of the biological bases of moral sentiments, aesthetic
judgment, interpretation of others, or religious beliefs still provokes
frontal intellectual resistance in the name of an exception of human
experience, which is historically situated and irreducible to natural constraints.7

Religionsdidaktiken placerar sig alltså inom ett multidimensionellt fält
där olika discipliner konvergerar utan att man försöker ”slå ut” varandra, utan istället eftersträvar ett ömsesidigt vidgande av varandras
perspektiv.

En didaktik som motsvarar en skör
och paradoxal världsbild
Religionsdidaktiken kan i sina grundvalar inte motsvara en föråldrad
mekanistisk kosmologi utan ska uppvisa förmågan att återspegla, i sina
egna termer, något av den obeständighet och paradoxalitet som genomsyrar samtida fysiska modeller. Något som sammanfattas av det där
6
7

Ibid, s. 403
http://gloriaoriggi.blogspot.com/2006/04/whos-afraid-of-third-culture.html
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anonyma skolbarnet på ett svåröverträffat sätt: – Alla dessa tomrum är
egentligen ingenting, fast vi pratar om dem då och då, mest för att de
inte ska glömma att vi vet att de finns där ute.8
Enligt forskare som John D. Barrow och John Webb är fysikens
grundläggande konstanter kanske inte så konstanta när allt kommer
omkring. Hur det kan komma sig vet man inte riktigt än men möjligtvis
förhåller det sig så att det tre-dimensionella universum som vi kan
observera är måhända bara en ytlig skugga av något större och multidimensionellt, d.v.s. en mycket mera komplex struktur.9 Författarnas
hypotes är naturligtvis omstridd men att relatera till naturvetenskaplig
forskning kan inte innebära för en humanistiskt grundad didaktik att
man väntar på vissheter, för då skulle man få vänta i evigheter.
I detta avseende finns det alltså ingen kontrast mellan samhälls- och
naturvetenskapen. Mening går inte i en enda riktning som Chet Raymo
påpekat, utan ibland går mening från människa till natur, ibland
tvärtom.
En religionsdidaktik ska inte behöva rygga inför detta utan kunna ta
till sig detta provisoriska och sköra som det faktiskt ter sig. Något som
även gäller för Skaparen själv om vi ska tro Tim Joseph med hans
numera klassiska version av alltets utveckling som från begynnelsens
aristoteliska tråkighet och newtonska konservatism kommer fram till
relativismen och den kvantiska förvirringen som infinner sig innan den
förväntade ankomsten av den Enhetliga Teorin som slutligen ska förklara allt:
Then God created Newton,
And objects at rest tended to remain at rest,
But objects in motion tended to remain in motion,
And energy was conserved and momentum was conserved
and matter was conserved,
And God saw that it was conservative.

När vi tänker oss en didaktik genomsyrad av denna spända skörhet är
det alltså inte något att betrakta som en brist, utan som en återspegling
av det faktiska läget som har uppkommit efter tidigare förklaringsmodeller som har spelat ut sin roll. Vi lämnar tryggheten som en meka8

En mycket träffande sammanfattning av något som John D. Barrow (2000) skriver en
hel bok om, nämligen intigheten som verkar lura i alltets innersta kärna.
9
Barrow & Webbs 2005.
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nistisk världsbild gav oss förut och ger oss ut i en verklighet där snabba
ting blir korta och raka ting krökta:
Then God created Einstein,
And everything was relative,
And fast things became short, and straight things became curved,
And the universe was filled with inertial frames,
And God saw that it was relatively general,
but some of it was especially relative.
Then God created Bohr,
And there was the Principle,
And the Principle was Quantum,
And all things were quantified,
But some things were still relative,
And God saw that it was confusing.10

Didaktiken ska således kunna fånga upp denna anda av obestämdhet
och paradox som genomsyrar våra nuvarande kosmologiska modeller,
och kunna visa detta pedagogiskt i samklang med t.ex. Walt Whitman
när han, redan 1855, gör det poetiskt: – Jag hör och uppfattar Gud i
varje sak, samtidigt som jag inte förstår Gud det minsta.11
I samma anda av att bryta ämnesbarriärerna som B. Lindgren Ödén
skriver i denna volym, handlar det om att religionsdidaktiken till fullo
behöver deltaga i denna obestämda, pluralistiska och fascinerande kunskapsmiljö, som väver samman samspelet mellan fakta och tolkning
från olika perspektiv, natur- och humanvetenskapliga, och inte minst
skönlitterära, utan att man försöker översätta och reducera varandra.12

Vägen att vandra
Om vi nu har karakteriserat didaktikens förutsättningar i termer av
spänning och skörhet, vad kommer sedan? Två aspekter vill jag nu lyfta
fram som värda att tänka på inför den pedagogiska uppgiften med avse10

http://www.chem.purdue.edu/chemsafety/UnifiedFieldTheory.htm. Publicerad först i
New York Times, 1978-04-06.
11
I hear and behold God in every object, yet understand God not in the least, i Leaves
of Grass.
12
http://gloriaoriggi.blogspot.com/2006/04/whos-afraid-of-third-culture.html
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ende på religion, den ena har att göra med mångfald, den andra med
avsikt.
Det är inte lätt att beskriva mångfald, inte minst religiös sådan, och
bristerna i svenska läroböckers beskrivningar av de s.k. naturfolkens
religioner belyses väl av Olof Dahlin i denna volym. En av de bakomliggande faktorerna är kanske att författarna känner på sig att den sedvanliga mallen som ger en hyfsad bild av religioner som är mera beroende av det skrivna ordet, är föga lämpad för att göra rättvisa för dessa
prelitterära mytiska och rituella komplex, som ibland fortfarande kallas
primitiva religioner. Man vill få det undanstökad för att kunna snabbt
gå vidare och komma till mer familjär terräng. Samtidigt bör man
komma ihåg att förståelsen av Den Andre blir aldrig ett fullbordat projekt. Precis som vi aldrig blir färdiga med formerna för utövande av
vänskap, för att föra samtal i ämnen som engagerar oss djupt, för kärlekskontakterna mellan kvinna och man eller mellan föräldrar och barn,
osv. Samtidigt måste pedagoger och alla andra anstränga sig för att
förbättra metoder och insikter, så länge vi utvecklas förändras jämnt vår
situation, våra inbördes relationer.
Ett sätt att förnya hur man från moderniteten betraktar olika religiösa
former är att kasta loss från äldre kulturevolutionistiska modeller. Ett
sådant försök är t.ex. Scott Atrans schema som förklarar skillnader
mellan animistiska och monoteistiska religioner enligt det psykologiska
avståndet som råder mellan gruppen och dess biologiska omgivning.
Där representationen av natur och samhälle tenderar att sammanfalla,
finner man animism, medan ett större avstånd mellan dessa representationer relaterar med en trend mot monoteistiska modeller 13. Hur det än
må vara med hållbarheten av just denna distinktion, är den intressant
eftersom den återfinns inom en aktuell forskningsinriktning som försöker fördjupa förståelsen av religiösa fenomen utifrån ett oftast ganska
kritiskt naturalistiskt perspektiv 14.
Mindre ambitiösa scheman kan göra jämförelser utifrån specifika
begrepp. Man kan t.ex. jämföra betydelsen av offrandets förekomst i
forna tiders mesoamerikanska religion och kristendom. I det första fal13

Atran, A., op.cit. Förklaringsmodellen integrerar som sagt ett flertal olika variabler,
samtidigt som den påminner om Bellahs (1964) mera snävt evolutionistiska modell,
med tidiga participativa, icke-differentierade religioner som följs av världsavvisande,
differentierade sådana.
14
Jfr Dawkins 2006; Dennett 2006; Harris, S. 2006.
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let behandlades det blivande offret som en gudomlighet i vardande för
att till slut dö som en gud på toppen av en pyramid, för de andra gudarnas skull, allt i en återkommande cykel av död och pånyttfödelse. I
kristendomen däremot sker det ultimata offrandet blott en gång, i det
historiska ögonblicket då gudasonen dör som en människa på Golgota.
När och varför vill vi då uppnå denna fördjupade interkulturella förståelse? Egentligen när vi har lämnat bakom oss upplysningens arrogans och förstått att det är oumbärligt att låta oss bli berikade av andra
former av kunskap, att vi behöver låta den intervjuade främlingen/informanten förvandlas till den gentemot oss själva lärande agenten, för att
vi på så vis ska kunna känna igen inte bara det negativa utan också alla
de nya former av medlidande, generositet, delaktighet, reciprocitet som
ständigt håller på att växa fram runt omkring oss, utan att vi för det
mesta har en aning om det.
Som J. Straarup nämner i denna bok så har religionsvetenskapen
som ambition även att bidra till att förbättra världen. I det ingår bl.a.
ambitionen att bidraga till att formulera, bygga, förstärka och underhålla det som Luis Duch kallar estructuras de acogida, d.v.s. välkomnande och betryggande sociala strukturer. Bland dessa, betonar Duch
betydelsen av familjen, co-descendencia, den lokala gruppen, co-residencia, och den rituella församlingen, co-trascendencia.15 Det innebär
bl.a. att vi måste utröna de kulturella och andliga konsekvenserna av
vårt ökade intresse för våra lokala rötter samtidigt som vi ständigt blir
mer globaliserade: alltså utmaningen att söka nya former för att
uttrycka kärlek och gemenskap.
Religionsdidaktiken kan med andra ord bidra till samhällsbygget
genom att visa hur man mångfaldigt kan länka samman dessa omhändertagande och gemenskapsbevarande strukturer, visa helt enkelt hur
respekt och tillit är viktigare än makt.
Respekt och ödmjukhet hör ihop och pedagogen bör inte ignorera de
egna kulturella begränsningarna (jfr ovan); samtidigt behöver hon/han
vara modig och djärv eftersom vi är i en period då kunskapen ökar i hissnande fart på många fronter. Kombinationen av dessa två element gör att
man kan gå den Andre till mötes för att avnjuta samvaron, och om
något så är religionsdidaktiken inriktad på att möjliggöra och underlätta
just detta, att skapa en emottagande och omhändertagande stämning lik
15

Duch, L. 2002.
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den som George Herbert (1593–1633) mästerligt beskrev i följande
strofer:
Love bade me welcome: yet my soul drew back,
Guilty of dust and sin.
But quick-ey’d Love, observing me grow slack,
From my first entrance in,
Drew nearer to me, sweetly questioning,
If I lack’d anything.
A guest, I answer’d, worthy to be here:
Love said, You shall be he.
I the unkind, ungrateful? Ah my dear,
I cannot look on thee.
Love took my hand, and smiling did reply,
Who made the eyes but I?
Truth Lord, but I have marr’d them: let my shame
Go where it doth deserve.
And know you not, says Love, who bore the blame?
My dear, then I will serve.
You must sit down, says Love, and taste me meat:
So I did sit and eat.

Love
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Martyrideologier i klassrummet
PER-OLOF ÅKERDAHL

När en martyrideologi visar sig i skolan kan det uppstå en mängd olika
frågor och det är en stor risk att det uppstår problem mellan olika elevgrupper. När man som lärare ska förklara de frågor som uppstår i t.ex.
Mellersta östern och då även förklara frågan varför människor accepterar att bli martyrer så är det stor risk att man råkar på problem därför att
vissa av eleverna själva har en martyrideologi medan andra står helt
frågande inför denna situation. Det får emellertid inte innebära att man
låter bli att förklara vad som har hänt och varför. Vad man måste göra
är istället att konstatera att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle
och att därför världens problem har flyttat in i våra egna klassrum.
Att offra sitt liv som martyr är inte att begå självmord och det är inte
heller ett sätt att uttrycka en känsla av missbelåtenhet över sitt eget liv.
Det finns väldigt lite som pekar på att de människor som valt att bli
martyrer har varit deprimerade eller missnöjda över sina egna liv.
Naturligtvis är varje fall unikt, men trenden är snarare att det handlar
om människor som är relativt högt utbildade och som är fullt medvetna
om vad de gör. De har förmodligen inte blivit lurade till någonting.
Istället har de kunnat placera in sin handling i ett ideologiskt mönster
och på så sätt har deras död blivit meningsfull för dem. Deras omgivning har accepterat denna handling som en positiv handling genom att
kalla dem martyrer. Ett sätt att ideologiskt kunna acceptera detta är, om
man är sunni muslim, se det som ett uttryck för jihad – ett heligt krig –
där den fallne soldaten har prisats i Koranen. Om man är shi‘a muslim
bygger ideologin på imam Husseins död i Kerbela och om man är kristen har martyrskapet varit i Kristi efterföljd. När man har blivit martyr
så har den gruppen som man tillhör fått ett oerhört starkt bevis på att
den ideologi eller religion som man tillhör är sann och martyrhandlingen får en mycket stark samlande kraft. Hur stark den är kan vi se i
massmedia. Av en tillfällighet fick jag se hur stark en martyrideologi
kan vara även i en situation som inte handlar om krig, men där gruppen
känner sig utsatt ändå. Det hela utspelade sig i Sverige, närmare
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bestämt i Södertälje, och frågan gällde stadens syrianska minoritetsbefolkning. Frågan gällde om seyfo verkligen hade hänt, d.v.s. om man
verkligen hade utsatts för ett utrotningsförsök av de turkiska myndigheterna och underförstått om de dödade skulle ses som martyrer som
hellre dog som kristna än att rädda livet genom att övergå till islam.
Denna fråga har delvis blivit aktuell än en gång genom att årets nobelpristagare i litteratur har tagit upp motsvarande folkmord på armenierna
och genom att en lag i Frankrike gjort det straffbart att förneka detta
folkmord.
Under vårterminen 2000 hade det pågått en debatt i Södertälje om en
fråga som berör den syrianska identiteten, men som också påverkat
lärarna vid Södertäljes skolor. Utgångspunkten blev en uppsats som
skrevs av en lärare i historia vid Täljegymnasiet – ett av de två stora
kommunala gymnasierna i Södertälje – med titeln ”1915 – Assyrier och
syrianer i östra Anatolien och iranska Azerbajdzjan under det första
världskriget 1914–1918”. I denna uppsats undersökte han frågan om det
hade pågått ett turkiskt folkmord på en halv miljon assyrier och syrianer
under 1914–1918. Det han kom fram till i denna uppsats var att detta
inte stämde utan att siffran istället slutar på 55 000 personer och att de
flesta dog av svält och sjukdomar.
Detta resulterade i att många syrianer blev mycket upprörda eftersom detta folkmord var välkänt i de syrianska familjerna och denne
lärare hotades plötsligt av uppsägning eller omplacering. På Västergårdsgymnasiet blev många lärare upprörda över att en kollega på
Täljegymnasiet hotades av uppsägning för att han hade ”fel” åsikter om
en historisk händelse under första världskriget. Ett sextiotal av dessa
lärare skrev på en protestlista som presenterades till bildningsnämnden i
Södertälje som stöd för honom.
Samtidigt med detta beslöt de samhällsorienterande ämnenas gemensamma konferens på Västergårdgymnasiet att bjuda denne historielärare
till ett SO-seminarium för att presentera sin uppsats och jag fick ansvar
för att organisera detta seminarium. Inbjudna till seminariet var inte
endast lärarna i de samhällsorienterande ämnena utan vi beslöt att
inbjuda alla intresserade lärare och övrig personal på skolan. I denna
grupp ingick lärarkandidaterna, men inte några elever. Orsaken till att
eleverna inte inbjöds var att detta upplevdes som en något infekterad
fråga och att det fanns en risk att stämningen vid seminariet skulle bli
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alltför hätsk om etniskt syrianska eller etniskt svenska elever skulle få
möjlighet att delta.
I samband med detta seminarium beslöts att anordna ett motsvarande
seminarium där denne historielärares kritiker fick möjlighet att presentera sina argument. Dessa två SO-seminarier hade i första hand som
mål att ge en möjlighet till fortbildning för lärarna i samhällsorienterande ämnen men även andra delar av personalen på Västergårdgymnasiet gavs denna möjlighet. Det fanns emellertid en risk att seminarierna skulle utvecklas till en debatt mellan den aktuelle historieläraren och hans opponenter som gick över huvudet på åhörarna och därför
bjöds endast en sida åt gången in på dessa seminarier. Eftersom jag
hade deltagit i en ”Konferens om folkmordet på Assyrier, Kaldéer och
Syrianer” den 18 april, som arrangerats av ACSU – Assyriska-Chaldeiska-Syrianska Unionen – hade jag fått kontakt med nyckelpersoner i
denna organisation. Därför blev två personer från denna organisation
inbjudna att hålla i detta seminarium.
Dessa två seminarier, som hölls den 17 maj respektive 24 maj, var så
informativa som vi hade hoppats och personalen vid Västergårdgymnasiet fick goda möjligheter att sätta sig in i respektive personers synvinklar på problemet. Naturligtvis blev ämnet inte uttömt, men det
fanns rika möjligheter att fördjupa sig i både fakta och argument vilket
innebar att målet att fortbilda personalen, särskilt lärarna i de samhällsorienterande ämnena, har blivit uppnått. Vad som även framkommit är
hur olika man kan se på denna debatt och det framkom minst tre olika
åsikter om vad som är huvudfrågan: Historielärarens åsikt att detta
rörde sig om en korrekt historiebeskrivning, den syrianska åsikten att
detta i första hand handlade om syriansk identitet samt olika lärares
åsikter att det var en facklig fråga om vad en lärare får säga och skriva
utan att riskera att bli uppsagt för att vissa intressegrupper utövar
påtryckningar mot arbetsgivaren.

Debatten i Länstidningen
Den händelseutveckling som har beskrivits vid de två SO-seminarierna
hade naturligtvis även speglats i den lokala debatten och här hade
Södertäljes egen tidning, Länstidningen, haft en egen roll att spela. De
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olika aktörerna hade uttalat sig i Länstidningen, antingen i artiklar där
man blivit intervjuade eller i insändare.
Där hade de olika synsätten på vad som är huvudfrågan framkommit.
I en artikel från den 26 april intervjuas historieläraren om frågan om
omplacering, vilket många lärare sett som huvudfrågan, och där sade
han: ”Jag accepterar inte en omplacering. För en sådan måste det finnas
skäl och några sakskäl har man inte presenterat.” När det gäller frågan
varför han har engagerat sig i den historiska frågan sade han: ”Därför
att jag är intresserad av ämnet och inte tycker om historieförfalskning.
Jag har ett ansvar gentemot forskningen och det som går att belägga.
Och jag känner en skyldighet att förmedla andra versioner och få en
diskussion till stånd.”
I en insändare i Länstidningen det 13 maj hade två föreningar och tre
Syrisk-ortodoxa församlingar förklarat sin ståndpunkt: ”Vi är starkt
kritiska till skildringen av vår historia, som vi menar medvetet förvrängts med uppsåt att förnedra gruppen. Frågan är vilka som skulle
acceptera det?” Längre ner skriver man att de ”Assyrisk/syrianska eleverna har känt sig kränkta” genom den svenske historielärarens undervisning och att ”Som lärare har han stort ansvar och ska vara opartisk i
sin yrkesutövning.” Man anser alltså att han inte endast varit partisk
utan att han kränkt hela gruppen, både vuxna och ungdomar.

Grundfrågans två dimensioner
Från detta uttalande kan man ställa frågan om det är samma sak att vara
opartisk och inte vara kränkande. Är det verkligen så att en grupp kan bli
kränkt av opartisk yrkesutövning av en historielärare? Säkert försökte
historieläraren verkligen vara opartisk och för att vara detta använde han
sig av en etablerad forskningsmetod. För att kunna göra detta måste han
ifrågasätta om seyfo verkligen hade hänt. Därmed hade han också
kommit på kollisionskurs med den syrianska gruppens identitet.
Idag föreligger knappast en situation där frågan om syrianerna
utsatts för ett folkmord eller ej är fullständigt utredd av forskare. Snarare måste man konstatera att den historisk-kritiska forskningen i denna
fråga knappast har påbörjats och när den väl kommer igång måste forskarna få möjlighet att utgå från originaldokument och ett säkerställt
intervju material. Vad som däremot är möjligt i nuläget är att se på
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frågan ur en identitetssynvinkel för att se vad den betyder för syrianernas identitet. Då kan man konstatera att den syrianska identiteten är
kopplad till en martyrideologi där seyfo, d.v.s. frågan om folkmordet på
syrianerna 1915, står i centrum. Syrianernas etniska identitet är kopplad
till språket, d.v.s. syryoyo och den Syrisk-ortodoxa kyrkan. Till syrianernas etniska identitet är kopplad språket, d.v.s. syryoyo, och den
Syrisk-ortodoxa kyrkan. Den nestorianska kyrkan, Österns assyriska
kyrka, är kopplad till en identitet som kan kallas assyrisk, men i dagligt
tal är beteckningen assyrisk långt ifrån begränsad till den kyrkliga
kopplingen och därför är jag tveksam till att använda denna term.
Jag använder beteckningen syrianer och syriansk som en allmän
beteckning på folkgruppen eftersom jag inte kan finna någon egentlig
grund för att skilja mellan en etniskt enhetlig syriansk grupp som står i
motsatt till en enhetlig assyrisk eller kaldeisk grupp. De två viktigaste
kyrkliga grupperingarna, nämligen Syrisk-ortodoxa kyrkan, även kallad
den Jakobitiska kyrkan, skiljer sig teologiskt och kyrkohistoriskt från
Östern assyriska kyrka som traditionellt är nestoriansk till sin teologi.
Till dessa två tillkommer den Kaldeiska kyrkan, som utgår från den
Syrisk-ortodoxa kyrkan som är organisatoriskt knuten till Katolska
kyrkan men har behållit huvuddelen av den Syrisk-ortodoxa liturgin.
Det finns emellertid ingen tydlig terminologi för etniska grupper som är
knuten till dessa kyrkor och därför föredrar jag att genomgående
använda den allmänna beteckningen ”syriansk”.
Inom martyrforskningen är det allmänt accepterat att det finns en
grundläggande kristen martyrideologi som har beskrivits på andra ställen. Jag tycker mig nu se en specifik syriansk martyrideologi som utgår
från Seyfo och liksom den grundläggande kristna martyrideologin är det
inte viktigt om själva martyrskapet verkligen kan bevisas med historiskkritisk metod.
Centralt i den allmänna kristna martyrideologin är att Jesus dog som en
martyr, men det är ingen som bevisat detta bortom allt tvivel, men det är
heller ingen som bevisat motsatsen. Så länge detta inte kan göras
kommer den kristna martyrideologin att fortleva på samma sätt som den
har levt i kyrkan i närmare 2000 år. Samma sak gäller för den särskilda
syrianska martyridentiteten. Hotet mot den syrianska martyrideologin
ligger inte i om den kan bevisas vara sann eller ej, utan hotet ligger i om
den skulle bevisas vara osann. Så länge detta inte har bevisats kan mar100

tyrideologin leva vidare och den är då lika central för syrianerna som
den generella kristna martyrideologin varit för kyrkan i dess helhet.

Martyrideologi och tjänarideologi i historien
Det är också allmänt accepterat att inom den västerländska kristenhet så
förändrar sig den allmänna kristna martyrideologin till en tjänarideologi
när kristendomen blev den dominerande religionen i det romerska riket
och inte längre förföljd. Det som då hände var att en tjänarideologi
utvecklades genom att den trogne tjänaren blev idealet och inte längre
den kristna martyren. Detta betyder nödvändigtvis inte att martyrideologin upphörde att existera i kyrkan men kyrkan använde samma material som man omtolkade till en tjänarideologi. Ett annat exempel på en
martyrideologi är shi‘a islam, där martyrideologin utgår från Imam
Husayns martyrskap i slaget vid Kerbela. Shi‘a islam har egentligen
aldrig utvecklat någon egen tjänarideologi eftersom det funnits en konkurrens mellan shi‘a islam och den orientaliska kungaideologin där
kungen och hans undersåtar bildar ett motsatspar med kungen som
överordnad och undersåtarna som kungens tjänare. Tjänarideologin har
alltså funnits, men som en motpol till shi‘a islams egen martyrideologi.
Det tredje exemplet på en utvecklad tjänarideologi som jag diskuterar är den som finns i bahai. Trots den korta period som bahai har
existerat har denna rörelse etablerat både en martyrideologi och senare
en tjänarideologi. I motsats till kristendom och shi‘a islam är emellertid
baha‘is tjänarideologi kopplad till ett identifikationsobjekt, d.v.s. till en
person som får fungera som en centralpunkt för övergången till en tjänarideologi. Denna person i baha‘i heter Abdu’l-Bahá, son till
Bahá‘u‘lláh, d.v.s. till grundaren av baha‘i.
Den syrianska gruppen har emellertid aldrig fått tillfälle att utveckla
någon egentlig tjänarideologi. Den Syrisk-ortodoxa kyrkan har aldrig
varit i majoritetsställning som, t.ex. katolska kyrkan och heller inte
utvecklat något identifikationsobjekt som skulle kunna bilda centrum
för en tjänarideologi. Därmed blir martyrideologin ännu mer central,
men uppenbarligen också mer sårbar då martyrskapet kan ifrågasättas
genom historisk-kritisk forskning som exemplet i Södertälje visar.
Styrkan i en martyrideologi ligger i dess nära relation till de existenti101

ella frågorna, vilket gör att den naturligt anknyter till den individuella
identiteten.
Martyrideologins starka koppling till gruppens identitet och den
individuella identiteten gör att den blir naturlig att hänvisa till, vilket
också skedde under hösten 1999 då en syriansk journalist kritiserade
den omfattande vigningen av höga präster som skedde i den Syriskortodoxa kyrkan under 1999. Den Syrisk-ortodoxe biskopen reagerade
genom att skriva ett brev till Syrisk-ortodoxa präster i Sverige, en rad
Syrisk-ortodoxa biskopar utomlands och till patriarkatet i Syrien. I detta
brev skriver han: ”Varje käft som förtalar Guds hus som är vår Syriskortodoxa kyrka, de heliga martyrernas moder, denna käft ska stängas.”1
Detta ser jag som en uppenbar en hänvisning till en martyrideologin
som förväntas vara välkänd för läsarna av brevet.

Martyrideologi i skolan
Det finns inte något naturligt band mellan en martyrideologi och de
humanistiska principerna i skolans grundläggande värden. Identiteten
växer fram i konfrontation med andras identitet och detta gäller både
gruppers och individers identitet. Seyfo blir på så sätt identitetsskapande. Skolans grundläggande värden pekar emellertid på gemensamma värden i skolan och de relaterar snarare till intellektuella upplysningsidéer än till gemensamma upplevelser av lidande. Det skulle i
detta sammanhang innebära att den aktuelle historieläraren använt sig
av en vetenskaplig metod som har sina rötter i upplysningsidéerna för
att ifrågasätta en identitetsskapande ideologi och därmed har han också
satt fingret på en av de svaga punkterna i skolan grundläggande värden,
nämligen att det inte finns något naturligt band mellan de humanistiska
principerna i skolans grundläggande värden och kravet att skolan ska
hjälpa eleverna att utveckla sin identitet utan det råder snarare ett motsatsförhållande mellan dessa mål.
Frågan om Seyfo kan endast få sin lösning genom ytterligare forskning.
Det faktum att Södertälje är ett centrum för syrianer i Sverige borde
innebära att det också skulle bedrivas forskning kring syriansk historia
vid den högskola som ligger i Södertälje, d.v.s. Södertörns högskola.
1

Länstidningen fredagen den 29 oktober 1999.
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Detta kommer emellertid inte att innebära att alla problem kring
syriansk identitet kommer att upphöra, men på lång sikt kommer det att
innebära att syrianerna integreras alltmer i det svenska samhället och
får ökad förståelse för hur det svenska samhället fungerar på olika plan.
Detta innebär naturligtvis inte att den syrianska gruppen ska upphöra att
existera som grupp, men detta är också en viktig del i begreppet integration i motsats till begreppet assimilering. Det kommer också att hjälpa
etniska svenskar att bättre förstå hur den syrianska identiteten är
uppbyggd och hur den skiljer sig från svensk identitet. Sådana institutioner är av avgörande betydelse i ett mångkulturellt samhälle där olika
etniska grupper ska kunna känna respekt för varandra, leva tillsammans
och lära av varandra.
Begreppet martyr förknippades länge med en period i kristendomens
historia som ligger nästan två årtusenden tillbaka i tiden. Revolutionen i
Iran gav en ny betydelse till begreppet martyr och sedan några år tillbaka har vi kunnat se hur människor som kallas martyrer offrar sitt eget liv
för att döda sina fiender och vi har kunnat se det nästan dagligen i våra
massmedier. Attacken mot de två skyskraporna i World Trade Center i
New York den 11 september 2001 satte frågan i fokus, men exemplen
har fortsatt att komma upp och det verkar inte finnas någon gräns för
hur många martyrer som är beredda att offra livet. Som lärare i historia,
religionskunskap och samhällskunskap måste man kunna förklara detta
helt nya fenomen. Man ska kunna förklara varför det hände, men man
måste också kunna förklara varför människor är beredda att offra sitt
liv. Det första steget är att söka efter martyrideologin.

103

Religionsdidaktik i en senmodern situation
PEDER THALÉN

Hur ser den kultursituation ut inifrån vilken religionsundervisningen i
Sverige bedrivs? Hur påverkar denna situation undervisningens utformning? En aspekt som ibland brukar lyftas fram när dessa frågor förs på
tal är den religiösa mångfald som idag kännetecknar det kulturella landskapet och de utmaningar som detta innebär i skolarbetet.1 Jag vill här
lyfta fram en annan aspekt och som sammanhänger med det senmoderna kulturklimatet, nämligen att människor i vårt samhälle kan
sägas leva i ett andligt vakuum. Många av de institutioner, organisationer och idéer – demokratin, folkrörelserna, de samhällsomvandlande
sociala projekten – som vuxit upp på upplysningstänkandets mark har
förlorat sin vitalitet och förmår inte längre engagera människor på
samma sätt som tidigare. Detta fenomen är inte minst synligt när det
gäller de nedärvda religiösa institutionerna som exempelvis Svenska
kyrkan där denna tendens till tillbakagång uppträdde betydligt tidigare
än i de andra fallen.
Jag vill i denna uppsats utforska möjligheten av en religionsdidaktik
som är skräddarsydd för en kultursituation, som är präglad av detta
andliga vakuum. Ett skäl till att skolelever ibland upplever religionsundervisningen som tråkig eller irrelevant skulle kunna bero på att den
innebär en inlärning av religiösa företeelser som mist sin kulturella
förankring, det vill säga blivit föråldrade. Att undervisningen inte når
fram beror då inte primärt på lärarens individuella insats, utan på att
han eller hon förmedlar ett kulturarv som saknar en inre resonans såväl
hos läraren som hos eleverna.
Hur skall religionsdidaktiken hantera denna situation? Vad jag ser
framför mig som en framtida möjlighet är en undervisning som lyfter
fram det föråldrade i vissa av de religiösa uttrycken samtidigt som
undervisningen pekar på de möjligheter att bearbeta livsfrågor med
1
Vad dessa utmaningar kan innebära illustreras tydligt i Per-Olof Åkerdahls artikel i
denna antologi.
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mera som traditionerna rymmer även om de själva idag har svårt att
hitta autentiska former. En sådan undervisning skulle bekräfta elevens
känsla av att religionen i sin nedärvda form till vissa delar har blivit
irrelevant och samtidigt visa att denna första negativa känsla inte behöver rymma hela sanningen om religionens betydelse för människan.
Undervisningen behöver då inte skapa intresse för något eleven inte är
naturligt engagerad i utan kan istället ge en intresseväckande behandling av denna brist på engagemang.
Mina resonemang i denna uppsats skulle kunna rubriceras som ett
förberedande studium. Jag ställer upp vissa allmänna ramar för en
didaktisk diskussion, men försöker inte närmare konkretisera de didaktiska konsekvenserna. Min avsikt är i detta skede främst att starta en
diskussion, inte att komma med färdigt användbara recept. I det följande kommer jag också att i mitt resonemang inkludera och hämta
exempel från de akademiska religionsstudierna eftersom jag är mer
bekant med denna form av undervisningsverksamhet. Vissa av de idéer
som jag här för fram är enklare att applicera på högre undervisningsnivåer.

Två förhållningssätt till religion
Hur förhåller sig elever och studenter till fenomenet religion? På ett
renodlat individplan, som tar hänsyn till varje persons livshistoria, är
denna fråga näst intill omöjlig att besvara. Men om frågan ställs in i ett
vidare kulturellt sammanhang som handlar om samhällsprocesser vi
alla ingår i och inte själva valt går det enligt min mening att urskilja
några grundläggande förhållningssätt. Jag kommer dock inte att här
ägna mig åt att försöka fånga in de olika nyanser, mellanformer och
överlappningar verkligheten kan tänkas uppvisa utan eftersträvar istället
en allmän beskrivning, som inte behöver passa in på någon person till
hundra procent.
Min utgångspunkt, som närmast blivit ett axiom inom sociologin, är
att våra västerländska samhällen befinner sig ett brytningsskede som
handlar om övergången från ett modernt till ett senmodernt samhälle. I
detta skede går det att urskilja en grupp av individer som i sitt tänkande
och sätt att leva när det gäller förhållningssättet till religion fortfarande
hör till den moderna fasen och en växande grupp som hör till den sen105

moderna fasen. Den senare gruppen vill jag här kalla för både-ochmänniskan. Vi hittar henne i de många undersökningar som pekar på ett
ökat intresse för andliga frågor eller livsfrågor samtidigt som detta
intresse sällan är riktat mot etablerade religiösa institutioner såsom
Svenska kyrkan.2 Denna grupp brukar ibland framhållas som ett tecken
på en ny ”öppenhet” för de frågor religionen traditionellt ägnat sig åt,
och skulle därmed signalera en förändrad mentalitet. Vad som mindre
ofta är noterat är att denna grupp representerar en intressant dubbelhet
som kan ses som typisk för ett brytningsskede: Det är fullt möjligt att
inneha, vilket antagligen är rätt vanligt, en starkt kritisk hållning till de
nedärvda religiösa uttrycken men denna kritiska hållning slår inte över i
ett radikalt förkastande av allt vad religion heter. Tvärtom finns ofta en
vilja att försöka urskilja sådant man finner givande och vill ta till sig.
Att kritiken av den befintliga religionen inte automatiskt leder till ett
förkastande av religion i allmänhet tyder på en mindre absolut inställning. Det finns på ett övergripande plan inte längre något självklart för
eller emot utan religionen framträder snarare som en oöverskådlig
mångfald, som undandrar sig en generell bedömning.
Som kontrast till detta förhållningssätt har vi antingen-eller-människan, som speglar den moderna fasen. Här är förhållningssättet till religionen tämligen polariserat, ibland helt svart–vitt. Religionen behandlas
som en avgränsbar, tidlös storhet, som skulle vara möjlig att bedöma
som en totalitet. Man är antingen för eller mot och ser det kanske som
angeläget att välja sida eller att i politiska eller filosofiska termer propagera för ett definitivt ställningstagande, som i princip skall vara giltigt en gång för alla. Den egna självförståelsen är inplacerad i motsatspar som troende/icke troende och materialist/icke materialist eller
liknande kategorier där det ena ledet utesluter det motsatta.
En förutsättning för det moderna förhållningssättet är tron att det går
att fånga in fenomenet religion i en generell beskrivning, vilken sedan
förnuftet skulle kunna ta ställning till på ett tidlöst plan där historiska
skillnader och nyanser i religionens värld är ovidkommande. En sådan
tro brukar kallas för ”rationalism” och den senmoderna fasen innebär
att denna från upplysningen kulturellt nedärvda rationalistiska hållning
på ett kulturellt plan håller på att luckras upp. En absolutistisk inställning ersätts av en mer flytande inställning där de tidigare gränserna
mellan högt och lågt, bra och dåligt, sant och falskt alltmer suddas ut.
2

Se exempelvis SOM-rapporten ”Land, Du välsignade?” utgiven 2001.
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De murar eller absoluta gränser som upplysningen byggde mellan förnuftet och ”det irrationella” vittrar dock i lite olika takt. Samhället i
stort skiljer sig i regel från skolor och akademiska institutioner, vilket
är en omständighet som bör vägas in vid en reflektion över religionsundervisningens gestaltning.
Några frågor som blir viktiga att ta upp mot bakgrund av den allmänna skiss jag givit är följande: Är den rådande undervisningsformen
anpassad till både-och-människan eller till antingen-eller-människan?
Vilka blir konsekvenserna om undervisningen inte korresponderar mot
det förhållningssätt till religion som (den dominerande) elev- eller studentgruppen intar? Hur ser en undervisning ut som präglas av en bådeoch-inställning respektive en antingen-eller-inställning? Svaret på den
första frågan skulle kräva någon form av undersökning, till exempel en
genomgång av läroböcker, något jag här måste lämna därhän. I det följande koncentrerar jag mig på att försöka besvara den sistnämnda frågan.

Två former av religionsundervisning
En grundtanke i den syn på religionsundervisning som växte fram
under 1900-talet är att den skulle vara beskrivande och på så vis skilja
sig från den normativa form av undervisning religiösa organisationer
bedriver i egen regi.3 Men denna målsättning har mer varit ett ideal och
visade sig i praktiken vara svår att uppnå trots ett intensivt arbete med
metodfrågor som gick ut på att göra religionsundervisningen i skolorna
neutral och förvandla teologin till religionsvetenskap.
Den idé om beskrivning som börjar slå igenom efter mitten av förra
seklet har rationalistiska förtecken. Vad som eftersträvas är en absolut
distans: Att beskriva betyder att inta ett förhållningssätt där man ser på
religionen ”utifrån”, som en avgränsbar totalitet vi skulle kunna stå vid
sidan om och betrakta som en neutral åskådare. Vad som vill uppnås är
en form av ”fördomsfrihet” som går ut på att iakttagaren i sin bedömning inte är påverkad av det ”föremål” som skall undersökas och inte
heller av andra faktorer som skulle kunna styra beskrivningen. De
gränsdragningar som blir didaktiskt och metodiskt centrala är mellan de
3

En annan grundtanke, som satt ihop med den förra, är att undervisningen skulle vara
konfessionellt obunden.
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former av undervisning eller religionsstudier som begränsar sig till
denna typ av beskrivning och de former som kliver över på ”fel” sida
av gränsen. Ett inte alltför ovanligt inslag i seminarieverksamheten
inom vissa ämnen, som jag minns från min egen studietid vid Teologiska fakulteten i Uppsala, var att kontrollera om denna gräns överträtts
eller inte.
Den undervisning som är färgad av detta metodiska tänkande skulle
kunna kallas för antingen-eller-undervisning. En poäng med undervisningen är att i upplysningens anda förbereda och mentalt utveckla elever och studenter som kritiska subjekt så att de kan ta ställning till både
religionen som sådan och de olika inslag som kan ingå. Ett kännetecken
på universitetsnivå hos denna form av undervisning, åtminstone inom
vissa discipliner, är dess ofta teoretiska karaktär. Eftersom det vetenskapliga språket rör sig på ett allmänt plan har begreppen en abstrakt
karaktär, vilket ger verksamheten en vetenskaplig smak. Samtidigt som
detta kunde uppfattas som en förtjänst – att vara vetenskaplig var en
överordnad ambition – skapade detta ett pedagogiskt problem. En del
studenter, som det låg nära till hands att bedöma som ”svagare”, hade
svårt att se kopplingen mellan det teoretiska religionsstudiet och det
egna religiösa livet. Denna grupp måste övertygas om värdet av det
vetenskapliga religionsstudiet, vilket till en del lärares frustration ibland
visade sig mycket svårt. Men även de studenter som var mer positiva
kunde ibland uppleva en besvärande klyfta mellan det akademiska religionsstudiet och världen utanför.
Den idé om beskrivning som här kortfattat skisserats har inte varit
möjlig att upprätthålla utan ”verkligheten” har kommit ifatt denna konstruktion. Några av de faktorer som underminerat tanken på en absolut
distans är följande fyra exempel på förändringar av det andliga klimatet:
• Historiskt tänkande. Inom framför allt postmodernt tänkande och det
svårdefinierade område som brukar kallas för hermeneutik har det
blivit en självklarhet att det inte finns några historielösa subjekt, det
vill säga den som vill iaktta ett fenomen är alltid själv påverkad av
den ”världsbild” och de omständigheter han eller hon vuxit upp med
och det finns inte heller någon möjlighet att få full distans till dessa.4
Idén om en helt neutral iakttagare är en ”cartesiansk myt”. Denna
4
Werner Jeanrond tar upp hermeneutikens betydelse för teologins vetenskapssyn. Se
Jeanrond 2004.
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insikt har också spillt över till delar av den analytiska filosofin från
att från början varit ett tema inom den kontinentala filosofin5.
• Postmodernt tänkande och feminism. Inom postmoderna och
feministiska riktningar har det länge funnits en ambition att dekonstruera traditionellt ”sanningssökande” för att visa vilka makt-, könseller klassintressen som ligger bakom.6 Den neutrale iakttagaren har
alltså avslöjats som en person som företräder vissa partsintressen.
Sanningsfrågor har ersatts av maktanalys. Att skola studenten som
kritiskt subjekt handlar om att bedriva sådan maktanalys.
• Fragmentarisering och relativism. På såväl ett akademiskt plan som i
kulturen som helhet syns tydliga splittringstendenser som på den
kulturella nivån ibland brukar kallas för en fragmentarisering. Inom
det akademiska området yttrar sig denna bland annat i den mångfald
av sinsemellan konkurrerande skolbildningar och olika ”approacher”
som numera ryms inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga
fälten, en mångfald som skall ses i kontrast till det mer enhetliga
tänkande och det fåtal stora auktoriteter som tidigare präglade verksamheterna. I kombination med den senmoderna relativistiska andan
leder detta till en form av perspektivism, som något tillspetsat kan
sägas inrymma följande (brist på) metodideal: Var och en kan
använda sitt eget vetenskapliga perspektiv! Denna perspektivism går
hand i hand med synsättet att det är ofrånkomligt att ha någon form
av perspektiv, vare sig det redovisas eller inte, och att det är förtryckande att tvinga på andra en enhetlig metodisk mall.
• Intresset för språket. Det stora intresset för språkets roll och funktion
under 1900-talet har bland annat lett fram till insikten att redan valet
av vetenskaplig begreppsapparat innebär ett ställningstagande, det
vill säga en bekännelse till en traditionstillhörighet. Inte heller här
finns det alltså något neutralt rum i en absolut mening, utan alla
begrepp vi använder är i princip formade i ett bestämt historiskt
sammanhang.
Religionskunskapen i skolorna och religionsvetenskapen vid de högre
utbildningarna står inte utanför de intellektuella och kulturella tenden5

Ett exempel är här Nagel 1993.
För en beskrivning av den svenska feministteologins utveckling och dess uppgörelse
med ett traditionellt deskriptivt tänkande se Eriksson 2004. Den postmoderna teologin
har nyligen fått en utförlig presentation på svenska. Se Sigurdson & Svenungsson 2006.
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ser som antytts ovan, utan följer den allmänna riktning utvecklingen går
mot, något som skapar en inre spänning i verksamheterna. Min bedömning är att man inom religionsvetenskapen i olika grad har kapitulerat
eller resignerat när det gäller det absolutistiska ideal för beskrivning
som skisserades tidigare. Tron på idén om den helt fördomsfrie iakttagaren har blivit mer och mer urholkad och med den dialektik som är
typisk för det senmoderna klimatet är det då snubblande nära (men inte
nödvändigt) att ansluta sig till tanken att objektivitet överhuvudtaget
inte är möjlig eller kanske inte ens önskvärd. Ett alltför högt uppskruvat
ideal tenderar med andra ord att slå över i sin motsats, absolutism övergår i relativism. Med en sådan resignerad inställning, kanske oundviklig
i denna kulturfas, riskerar talet om ”vetenskaplighet” att bli en retorisk
fernissa och gränsen till den verksamhet som religiösa organisationer
och politiska partier ägnar sig åt tenderar att suddas ut.
Den utsuddning av gränser och allmänna relativism som smugit sig
in i religionsvetenskapen skapar visserligen rum för att plocka in nya
ämnen som tidigare ansetts som ”ovetenskapliga”, vilket ger ämnesområdet nya möjligheter att utvecklas, något som kan ses som en välbehövlig syreinjektion. Men samtidigt återvänder, om än i lite ny form, de
frågor om legitimitet och inriktning som det akademiska religionsstudiet brottades med inte minst decennierna efter andra världskriget. Då
hette lösningen ”religionsvetenskap”. Men vad heter lösningen idag?
Min bedömning, som jag här inte kan närmare underbygga, är att den
tanke på ”religionsvetenskap” som tidigare växte fram som ett svar på
den akademiska teologins kris var nära förbunden med idén om en
absolut distans.7 När inte denna idé längre går att upprätthålla hamnar
hela projektet att skapa en ”religionsvetenskap” i gungning. Detsamma
kan sägas om den reform av religionsundervisningen som genomdrevs i
grund- och gymnasieskolan på 60-talet, vars ideologiska grundval
också underminerats av samma utveckling.8
Den senmoderna utveckling av religionsämnet som här löst skisserats innebär en ”tyst”, i vissa fall omedveten övergång till en både-ochundervisning. Ambitionen att skola fram ett kritiskt subjekt, som på ett
7
För en beskrivning av den svenska akademiska teologins utveckling under 1900-talet
se Girmalm 2006.
8
Jag har i ett annat sammanhang lyft fram den problematiska kunskapssyn som kännetecknar bland annat läroplanerna för religionsundervisningen. Uppmaningen att fostra
elever till ett kritiskt tänkande har i praktiken inneburit en uppmaning att lära ut upplysningens universella kunskapssyn. Se Thalén 2005.
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överhistoriskt plan skulle kunna ta ställning till religionen, blir inte
längre meningsfull utan den distans som i bästa fall kan uppnås är en
relativ distans: En kritiskt undersökande attityd kan riktas mot partikulära företeelser, knutna till en viss period eller historisk situation, men
inte mot något som skulle handla om religionen som sådan. Huruvida
en sådan begränsad kritisk uppgift kan bedrivas oberoende av en viss
ideologi eller ett visst perspektiv kvarstår dock som outrett. Denna mer
modesta kritiska hållning sammanfaller i praktiken med den både-ochinställning som tidigare beskrivits: det är inte längre meningsfullt att
ägna sig åt de stora frågorna om religionen som sådan är sann eller
falsk, bra eller dålig eller att ställa upp absoluta dikotomier som religiös/icke religiös. Däremot kan det fortfarande vara intressant att i en
nedtransponerad (mindre absolut) form ägna sig åt sådana frågor inom
religionens värld. Uppdelningar som protestant/postprotestant kan fortfarande vara intressanta.
Med denna form av både-och-undervisning kvarstår dock samma
pedagogiska problem som tidigare utmärkte undervisningen på universitetsnivå. Mycket av den nedärvda vetenskapliga begreppsbildningen
har en abstrakt karaktär och de ingående termerna speglar den från
rationalismen nedärvda tron på meningsfullheten hos generella
begreppsbildningar. Men problemet med abstraktioner gäller naturligtvis också religionsundervisningen i skolorna. Ett lärostoff som i
allmänna, sammanfattande ordalag presenterar en viss religiös tradition
fungerar i praktiken som abstraktioner.
Vi är därmed framme vid en huvudfråga för denna uppsats: Hur ser
en både-och-undervisning ut som på ett medvetet sätt försöker anpassa
sig till den rådande kultursituationen? Vilka frågeställningar blir
centrala? Vad innebär det att skola in elever och studenter i en medveten både-och-inställning?

Både- och undervisning som en medveten strategi
Jag nöjer mig här med att kort diskutera två aspekter på vad en medveten både- och undervisning skulle kunna rymma: Dels ett nytt öppenhetsideal och dels ett nytt metodideal, som skulle kunna kallas för en
både-och-pedagogik.
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Inom vad vi här kallat för antingen-eller-undervisning fanns det
mycket rymd och frihet. Tanken att individen från en tidlös observationspunkt skulle kunna blicka ut över det stora religiösa fältet för att
sedan neutralt ta ställning till vad hon såg från denna privilegierade
utkiksplats var dock en inbillad frihet. Någon sådan utkikspunkt finns,
som tidigare framgått, inte annat än som en intellektuell konstruktion.
Dessutom riskerade detta alltför storartade öppenhetsideal, genom sin
nära koppling till upplysningens kunskapssyn, att slå över i en välbekant fördomsfullhet med eurocentriska förtecken: Tron att vi (i det
upplysta västerlandet) står på krönet av en förnuftsmässig utveckling,
från vilken vi kan bedöma rationaliteten hos andra kulturer eller epoker.
Om det förra frihetsidealet för religionsundervisningen kan tolkas
som samtidigt både för vitt och för trångt, så innebär en både-ochundervisning en nödvändig och naturlig korrigering. Tanken på en
neutral observatör är här ersatt med en betydligt mer ”ödmjuk” inställning när det gäller den egna förmågan att förstå, överblicka och bedöma
religiösa företeelser såväl i samtiden som i det historiska rummet. Här
är alltså friheten betydligt mindre men också mer verklighetsanpassad.
En självkritisk inställning, inte minst när det gäller det egna kulturella
bagaget, odlas dessutom som en självklarhet. Samtidigt är på ett annat
plan öppenheten betydligt större. Det västerländska framträder inte
längre som en självklar norm, vilket innebär en möjlighet att ta till sig,
omvärdera och lära av andra kulturella sammanhang i nutiden eller i det
förflutna. Överlägsenhet kan ersättas med respekt. Denna nya öppenhet
är även utsträckt till ett metodplan där en pluralistisk inställning odlas.
En både-och-undervisning odlar alltså detta nya förhållningssätt som är
både vidare och trängre, vilket i skolornas värld kan ske bland annat
genom att prioritera möten med andra kulturers religioner.
Vad kännetecknar en akademisk både-och-undervisning på metodplanet? Ett viktigt syfte med undervisningen på universitetsnivå blir,
som tidigare, att skapa en kritisk distans till de religiösa uttrycksformer
som föreligger i nutiden (men även till de vetenskapliga tolkningar som
tidigare gjorts av såväl nutida som historiska religiösa fenomen). Men
det är då inte, vilket är skillnaden, religionen i sig – på ett absolut plan
– som blir föremål för kritik utan den historiska form i vilken den blivit
stöpt under framför allt de senaste hundra åren. Att peka på ett visst
religiöst uttryck som föråldrat innebär bland annat att visa på vilket sätt
det speglar ett upplysningsarv som mist eller börjat mista sin förankring
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i kulturen som helhet. Genom en sådan kritisk verksamhet kan studenten erövra ett medvetet senmodernt perspektiv som sätter ord på de
aningar och känslor som redan finns i en obearbetad form i samtiden.
Inom antingen-eller-undervisningen på akademisk nivå har kritisk
distans huvudsakligen haft tre innebörder. Den första av dessa tre innebörder är den förnuftskritiska: Att skapa distans innebär att pröva trons
innehåll mot en uppsättning tidlösa principer för vad som skall räknas
som förnuftigt/rationellt/vetenskapligt godtagbart eller, i en mer systematisk form, rekonstruera den nedärvda gudstron så att den kan uppfylla nutida krav på rationalitet. Den andra innebörden är den historiska: Distans uppnås genom att neutralt registrera och samla ihop till en
överblickbar helhet vad som skett på ett historiskt plan. Den tredje
innebörden är den vetenskapliga: Distans uppnås genom att inplacera
ett fenomen i en på förhand given (vetenskaplig) begreppsapparat bestående (till en del) av en viss uppsättning universella termer, till
exempel terminologiska par som religiös/icke religiös eller profant/
heligt. Alla dessa former av distans har en mer eller mindre rationalistisk prägel och speglar därmed upplysningens kunskapssyn. I det första
och tredje fallet flyttar man upp diskussionen på ett förment tidlöst
plan. I det andra fallet bortser man från det undersökande subjektets
historicitet, vilket får samma konsekvens som i de båda andra fallen.9
Vad som är det huvudsakliga problemet med de tre former av
distans, som varit en naturlig del av antingen-eller-undervisningen, är
att de inte förmår rubba traditionen från upplysningen genom att de
vidareför ett konstruerande arbetssätt: Man skapar eller utgår ifrån
övergripande teorisammanhang som riskerar att fungera som överbyggnader till nutida värderingar och synsätt. De intellektuella mekanismer
som brukar förknippas med upplysningen reproduceras istället för att
kritiseras. Därmed inte sagt att dessa tre former för distans skulle vara
fel i alla avseenden. Att till exempel göra historiska undersökningar är
utan tvivel en nödvändig och värdefull aktivitet. Den avgörande metodiska frågan är om sådana undersökningar ställs in ett dekonstruerande
sammanhang, där nutida synsätt medvetandegörs och infogas i en kritisk betraktelse, synsätt som historieforskaren själv är delaktig i genom
sin kulturtillhörighet, eller om de historiska studierna genomförs med
9

Hos Gustaf Wingren finner vi ett exempel, vanligt inom protestantismen, på en fjärde
form av kritisk distans: Att pröva ett fenomen i nutiden (Svenska kyrkan) mot en norm
hämtad från det förflutna (urkristendomen).
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en cartesianskt färgad metodologi, det vill säga betraktarens egna personliga och kulturella förutsättningar tas för givna och behandlas som
oproblematiska.
Jag vill här hålla fast vid tanken att såväl religionsundervisningen i
skolorna som det akademiska religionsstudiet, så gott det går, skall
försöka hålla sig kvar på ett beskrivande plan, åtminstone som en
huvudinriktning. Men termen ”att beskriva” behöver, som redan framgått, ges en annan innebörd, där denna term inte längre är förbunden
med vare sig tanken på en absolut distans eller ett teoriskapande sätt att
arbeta om man med det senare åsyftar tendensen att foga in partikulära
företeelser i på förhand antagna helhetsuppfattningar såsom uppdelningen mellan profant och heligt. Termen ”att beskriva” behöver istället, som jag tidigare påtalat, ställas in i ett dekonstruerande sammanhang och kan då exempelvis betyda att montera ned sådana överförenklande vetenskapliga beskrivningsmodeller.
En komplicerande omständighet här är att även termen ”dekonstruktion” kan betyda lite olika saker beroende på intellektuell inriktning. En
användning, som tidigare omtalats, syftar på verksamheten att avslöja
underliggande maktintressen. En annan användning, som jag här anslutit mig till, är den ”totalitetskritiska”, det vill säga strävan att montera
ned övergripande teoriskapelser för att istället fokusera på den mångfald verkligheten uppvisar. En tredje är den språkfilosofiska: Att
dekonstruera betyder då att återföra generella termer till det vardagliga
språkets konkreta mångfald. Fördelarna med de två senare formerna av
dekonstruktion, vilka för övrigt liknar varandra, är att de ger en möjlighet att komma till rätta med ”abstraktionsproblemet” – att undervisningen enbart i kraft av språkbruket riskerar att förlora kontakten med
elevernas och studenternas egen levda verklighet.
*
Jag vill nu avslutningsvis skissera möjligheten av en både-och-pedagogik som främst utgår från den andra och tredje formen av dekonstruktion som nämndes ovan. Vad som skulle kunna känneteckna en bådeoch-pedagogik är att den genomgående har ett dubbelt fokus. Religionen (i en viss historisk utformning utövad på en viss eller vissa platser)
kan ses som både sann och falsk, bra och dålig, förtryckande och befriande, efter sin tid och före sin tid, alltför känslomässig och alltför förnuftsbetonad och så vidare. Att hävda bara den ena polen innebär ett
fastlåst synsätt medan att istället hitta fram till en balanserad beskriv114

ning som väger in båda polerna innebär en vidgad förståelse. En sådan
balanserad beskrivning, som innebär ett samtidigt bejakande och kritiserande, kan inte förmedlas genom ett facit utan kräver en kreativ diskussion och ett personligt, aktivt ställningstagande från både studenter
och lärare, ett ställningstagande som hålls öppet för omprövning när
nya synvinklar och fakta dyker upp. Brottet med det abstrakta sker här
bland annat genom att det inte är religionen som sådan som bildar
utgångspunkten utan partikulära uttryck för en viss tradition, som eleverna eller studenterna har eller skulle kunna ha personlig kännedom
om. Eftersom en sådan öppen diskussion inte förs på ett absolut plan
blir den ur en synvinkel mindre utmanande och ur en annan synvinkel
mer utmanande eftersom den kan bli betydligt mera välriktad.
Ett sådant dubbelt fokus behöver, tänker jag mig, kombineras med
en speciell form av prövande förhållningssätt där kunskapsförmedling
byggd på lärares och läroböckers auktoritet går hand i hand med en kritisk bearbetning av det inlärda stoffet. En undervisning i exempelvis
kristendomens historia eller kristen idéhistoria skulle kunna bedrivas
genom att man samtidigt för upp på dagordningen frågor om i vilka
avseenden dessa traditioner och idéer från det förflutna blivit obrukbara
och vad som fortfarande skulle kunna ha en bärkraft för framtiden. En
både-och-aspekt skulle alltså kunna fungera som en integrerande
didaktisk princip vid framställningen av det historiska materialet. Men
en sådan didaktisk princip upphör det historiska materialet att vara
något avlägset och blir istället naturligt relaterat till våra livsförhållanden. Min tanke här är alltså att material från det förflutna inte bör presenteras som en samling fakta, i isolering från frågorna om deras värde
för oss. I annat fall upprätthåller vi en artificiell klyfta mellan fakta och
värde, som är symptomatisk för det moderna tänkandet.
Men ett dekonstruerande arbetssätt rymmer fler dimensioner. Den
kristna idéhistorien, om vi fortsätter med exemplet ovan, rymmer
mycket totalitetstänkande som bland annat manifesterar sig i en rik (och
förvirrande stor) produktion av bekännelser, dogmatiker och teologiska
system. Dessa kan kritiskt belysas genom att man undersöker de historiska omständigheter och kulturella förutsättningar som framskapade
dem. En sådan typ av kritisk analys har visserligen bedrivits av liberalteologin sedan mitten av 1800-talet, men denna riktning var dock inte
förmögen att ”montera ned” totalitetstänkandet i sig, utan man skapade
nya övergripande synteser. Denna kvarvarande tendens blir möjlig att
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kritiskt bearbeta om man skiftar fokus till det kristna teologiska språket.
Detta språk rymmer, vilket speglar arvet från den teologiska traditionen, konstruktioner, abstraktioner och tidlösa formuleringar med otydlig koppling till den verklighet vi lever i.
Historien bör alltså, enligt denna modell för undervisning, filtreras
genom ett dekonstruerande filter, som skapar en distans till både urvuxna tänkesätt och urvuxna språkliga vanor. Tanken på en filtrering av
historien är i sig inte ny, utan hör till upplysningsarvet där grundidén
var att traditionen skulle prövas och rekonstrueras utifrån ett universellt
förnuft. Det nya ligger i att filtreringen förstås i närmast motsatta termer, nämligen som ett nedmonterande av tidigare totalitetstänkande och
de språkliga vanor som detta tänkande givit upphov till. Poängen med
denna modell är att den ger en möjlighet att bearbeta vår egen kulturella
situation – att vi lever i ett andligt vakuum där vi omges av en nedärvd
tradition (kultur och språk) som inte längre ”talar till oss”. Istället för
att i religionsundervisningen blott vidareförmedla en tradition vi inte
längre känner oss hemma i, kan denna bristande hemkänsla istället bli
en meningsfull utgångspunkt att kritisk förhålla oss till det arv som inte
längre fungerar.
Den idé om en medveten både-och-pedagogik som här skissartat
presenterats är alltså direkt utformad för att bearbeta det andliga vakuum
som råder i samhället. Vi får möjlighet att konstruktivt förhålla oss till
vår besvärliga kultursituation istället för att maktlöst finna oss i den.
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Ämnesutveckling genom samverkan?
BIRGIT LINDGREN ÖDÉN

Jag har under min verksamma tid som gymnasielärare ständigt brottats
med frågan: Vad ska prioriteras i religionsundervisningen? Nu efter
några år som lärarutbildare vid Högskolan i Gävle har jag inte funnit
svaret, däremot har flera frågor tillkommit. Vi som ansvarar för religionsdidaktiken diskuterar tillsammans med lärarstudenter frågor som:
Vad är ämnets kärna? Finns det någon sådan över huvud taget? Vilka
perspektiv på religion ska vi välja? Frågorna är många och inte enkla
att besvara, därför är det nödvändigt att vi ständigt för ett samtal om
vad, hur och varför.
Läraryrket betraktas ofta som ett ensamarbete, det vill säga, läraren
”gör” kursen och väljer ut vad som kan vara värt att veta. Den synen
bör förändras i en tid som kan vara knepig att tolka. Naturligtvis kan
det vara ganska skönt att planera efter eget huvud men det kan också
vara begränsande och i slutänden drabbar detta eleverna. Min erfarenhet från gymnasieskolan är att ett visst samarbete sker i form av diskussioner om undervisningen men ofta utifrån perspektivet: ”Hur ska mitt
ämne få tid och rum i en gymnasieskola fylld av olika kurser.” Sällan
diskuteras hur vi med vår samlade kompetens kan samarbeta så att de
övergripande målen för respektive gymnasieprogram uppfylls. Frågan
som surrar i mitt huvud är: Måste det vara på det här viset?
Vid några tillfällen har jag haft förmånen att arbeta tematiskt över
ämnesgränser och det har varit en stimulerande utmaning när vi, lärare
och elever, gemensamt formulerat frågor som varit värda att söka svar
på. Den traditionella konstruktionen ”ämne” har ersatts av intressanta
frågeställningar, som inte enkelt låter sig besvaras inom snäva skolämnesgränser. De vinster som samarbetet medfört har övertygat mig
om att det är fullt möjligt att förändra arbetssätten i svensk gymnasieskola – om vi vill!
Vilken kunskap är självklar att ha med sig efter avslutad utbildning?
Kan vi idag vila i föreställningen, ”så här är det”? Det som var aktuella
frågor igår har i vissa fall blivit inaktuella idag och därför är det viktigt
117

att de frågeställningar som lyfts fram i skolan belyses ur olika perspektiv för att säkra en likvärdig utbildning för alla elever. Problemformuleringsprivilegiet bör således vara en för lärare och elever gemensam
handling i den professionella skolan.
En lokal lärarutbildare1 uttryckte följande om kunskap: ”Vi behöver
förmedla olika synsätt men ämnet bör också ge en allmänbildning.
Tänk dig följande scenario; du är på en fest där samtalsämnet är någon
aktuell händelse. Alla diskuterar denna fråga utom du som missat just
detta. Risken finns att du kan anses som dum men egentligen är du
endast okunnig om denna specifika händelse!” Med andra ord, i en tid
där informationen formligen dränker oss samtidigt som tiden till reflektion är en bristvara behöver vi tillsammans analysera skeenden för att
bättre svara mot undervisningens måluppfyllelse.
Har då detta något att göra med religionskunskapens innehållsliga
förändring? Definitivt! Religionsämnet behöver vitaliseras i enlighet
med styrdokumentens mål som är att ämnet skall ge ett sammanhang
och en förståelse för människors olika sätt att skåda livet. Vilka vägar
är möjliga? Ett sätt är att fundera tillsammans.

Samverkan i lärarutbildningen
Religionsvetenskap är ett relativt stort ämne vid universitet och högskola, i grund- och gymnasieskola är förhållandet det motsatta. Didaktik bör alltså handla om hur vi ska lösa denna till synes omöjliga ekvation – nämligen vilket urval och vilka perspektiv väljer vi för att få mer
än en nöjaktig undervisning i grund och gymnasieskola?
Vid våra gemensamma överläggningar om religionskunskapens roll i
skolan, har vi, lokala lärarutbildare, lärarstuderande och lärare vid Högskolan i Gävle en samsyn angående ämnets relevans. Vi påstår att det är
nödvändigt med kunskap om religioner för att utveckla en förståelse för
olika sätt att leva i ett mångkulturellt samhälle. Vi menar också att
kursplaner för religionskunskap (i grundskolan och i gymnasiet) behöver granskas och förstås i ett nytt ljus så att ämnet blir meningsfullt.

1

Samtal 2006-03-15 (bandupptagning) med lokal lärarutbildare verksam inom
grundskolans senare år. (De lokala lärarutbildarna ansvarar för våra lärarstudenters
verksamhetsförlagda utbildning.)
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Alla har bidragit med många synpunkter och goda idéer som kommer
att utvecklas vidare.
Ett sätt att få stoff för tanken är ett konkret arbetsplatsbyte där bägge
parter (den lokala lärarutbildaren och läraren vid högskolan) gör ett
perspektivbyte, dvs. aktivt ingår i respektive verksamhet vid några tillfällen för att med nya insikter och kunskaper gagna lärarutbildningen.
Ett annat sätt är att samlas i nätverk för att samtala om frågor som
berör vår gemensamma verksamhet. Att tillsammans inventera, analysera och diskutera religionsämnets mål och mening känns som en viktig
angelägenhet i vår tid.

Lokala lärarutbildares syn på samverkan
inom lärarutbildningen
I mars 2006 träffade jag två lokala lärarutbildare och förutom konkret diskussion om praktiska ting vad gäller den verksamhetsförlagda utbildningen i allmänhet och de aktuella studenterna i synnerhet så talade vi
också en del om hur vi tillsammans skall förbättra vårt samarbete inom
lärarutbildningen. Samtalet kretsade kring behovet av samverkan.2
Lärare A: Jag tycker att vi är en enhet (Högskolan i Gävle och skolan
med verksamhetsförlagd utbildning) som har samma syfte och mål att
hjälpa studenterna att bli lärare. Här (vid högskolan) får studenterna
teori och ute på skolorna praktik. Då är det praktiskt att vi samarbetar så
att vi vet vad vi håller på med, ett vettigt forum. Kontakt är oerhört viktigt. Vi behöver en större närhet och öppenhet.
Lärare B: Håller med! Just sådant vi har pratat om nu, hur man tolkar
mål, vad man vill med sin undervisning, hur det är på olika skolor, lärares idéer och skolutveckling. I ett sådant nätverk skulle Högskolan i
Gävle kunna bli en spindel i nätet för skolutveckling. Där lärarutbildning äger rum, där bör också vara ett nav där man fångar upp saker som
händer ute och diskuterar detta med blivande lärare, därefter måste bra
saker spridas, det kan vara mer än ämnesdidaktik.

De lokala lärarutbildarna är centrala för ämnets utveckling eftersom de
handleder och utbildar de lärarstudenter som kommer att vara yrkesverksamma i morgondagens skola. Vi är överens om att organisationen
2

Samtal 2006-03-15 (bandupptagning) med två lokala lärarutbildare.
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”skola” är en pansarkryssare som behöver tid att styra om kursen och
för att lyckas med det måste vi arbeta tillsammans. Intresset och behovet för samverkan inom lärarutbildningen finns men det gäller att finna
former för detta samarbete.

Kursplaner legitimerar samverkan!
Målet för religionskunskapen i grundskolan är att ämnet skall uppfattas
i vid betydelse:3
”Religionskunskap har både ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Det individuella perspektivet ger möjligheter att bearbeta de
egna livsfrågorna. I det samhälleliga perspektivet bidrar ämnet till en
förståelse av religion som ett mångfasetterat fenomen bland andra i
samhället. Ämnet belyser religionens olika former och funktioner. Religion skall uppfattas i vid betydelse. I många kulturer är religion något
allomfattande som hänför sig till människans relation till hela sin tillvaro”. ”Ett syfte med ämnet är att öka elevers etiska medvetenhet och
därmed skapa en handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-,
miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor.”

Religion ska således uppfattas i vid mening där elevens medvetenhet
och handlingsberedskap inför demokrati-, miljö-, jämställdhets- och
fredsfrågor står i fokus. I denna formulering kan ingen ta miste på att
här finns en uppenbar möjlighet till samverkan. Efter en jämförelse
mellan grundskolans kurs- och timplan ser jag också nödvändigheten av
ett fördjupat samarbete mellan ämnen. I grundskolan (9 år) fördelas
tiden så att religionskunskapsämnet får en fjärdedel av den totala
undervisningstiden i samhällsorienterande ämnen. Det innebär att
ämnet har 24 timmar per årskurs. I praktiken så är ämnet integrerat
under paraplyet samhällsorienterande ämnen vilket gör det möjligt att
geografi, samhällskunskap, religionskunskap samt historia bildar en
helhet, som i sin tur medför en naturlig ämnesintegrering.
I kursplanen för religionskunskap i gymnasieskolan är målen
omfattande:4

3
4

Kursplan (2006) för det obligatoriska skolväsendet, http://www3.skolverket.se
http://www3.skolverket.se, 2006-11-10.
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Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap är
människan. Det är människan och människans situation som skall göras
till föremål för studium, och de upplevelser och behov av livstolkning
som hon har, skall stå i centrum. Övning i reflektion och kritiskt tänkande har en framträdande plats i ämnet när det gäller etiska frågor, omvärlds- och överlevnadsfrågor, behovet av en allmängiltig internationellt övergripande värdegrund, samt när det gäller hur religion och
livsåskådning förhåller sig till kultur och samhälle. Både välbekanta
traditioner och sådana nutida företeelser som exempelvis ungdomskultur och arbetsplatskultur, som inte omedelbart uppfattas ha en relation
till religiös tro, andra livsåskådningar och etik, studeras inom ämnet.
Vid sådana analyser spelar begreppsbildningen en viktig roll, både
sådana begrepp som lyfter fram religiösa och livsåskådningsmässiga
dimensioner och sådana som aktualiserar existentiella infallsvinklar.

Inom ämnet religionskunskap vid gymnasieskolan skall alltså särskild
vikt läggas vid förmåga att reflektera och kritiskt granska problemställningar som gäller etik, omvärlds- och överlevnadsfrågor, och en värdegrund som är allmängiltigt och internationellt övergripande. Inom
ämnet skall också företeelser som ungdoms- och arbetsplatskulturer
belysas. Det är mycket viktiga teoretiska mål på en avancerad nivå
samtidigt som antalet timmar i religionskunskap vid gymnasieskolan är
mycket begränsat. Minimitiden för kursen är 30 timmar fördelat på en
termin men vid vissa program kan timantalet utökas till 40 timmar.
Med få timmar i ämnet ser jag det nödvändiga i att ämnesgränserna
vidgas eller rentav tas bort till fromma för förståelse och sammanhang
ur ett historiskt och samtida perspektiv.
Ämnets mål är också att ge verktyg för en framtidsberedskap. Kärnämnena (t.ex. religionskunskap, historia och samhällskunskap) skall ge
eleverna den gemensamma bas som behövs för att väl kunna följa, delta
och påverka samhällsdebatten.
Kurserna i historia och religionskunskap får endast 50 poäng (ej att
förväxla med timantalet, se ovan) vardera i gymnasieskolan. Denna
magra tilldelning av tid kan innebära en konfliktsituation. Å ena sidan
kan det vara viktigt att ”rå om” den lilla tid som finns till förfogande i
ämnet, å andra sidan finns det ett övergripande mål att ta hänsyn till,
nämligen sammanhang och fördjupning. Är dessa två mål kompatibla?
Ja, om vi använder en nyanserad definition av begreppet ämne! För mig
så framstår snäva ämnesgränser som hinder för kunskapsutveckling.
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Tydliga mål att sträva efter!
Både grundskolans och gymnasieskolans läroplaner uttrycker tydligt att
det övergripande målet är att stärka elevens förmåga att orientera sig i
ett mångkulturellt samhälle, (lokalt, nationellt och globalt) för att därmed öka individens förmåga att analysera olika skeenden. För att detta
över huvud taget ska vara möjligt med den knappa tid som finns till förfogande bör religionskunskapen länkas till övriga samhällsorienterande
ämnen. Tematiska studier där historia, samhällskunskap och religionskunskap gemensamt konkretiserar styrdokumentens mål för undervisningen är nödvändigt om eleverna både skall få ett sammanhang och en
fördjupning.

Utbildningens helhet istället för
det enskilda ämnets innehåll?
Kan vi integrera olika ämnen, blir inte det förvirrande? Mitt exempel här
är att lyfta fram samverkansmöjligheterna i de samhällsorienterande
ämnena men jag anser att utbildning på alla nivåer bättre bör ta tillvara de
möjligheter som samarbete ger. Alla elever ska efter avslutad utbildning
förstå hur historien påverkat oss, hur skeenden har gjort att vi är där vi är
idag och de ska också ha med en handlingsberedskap inför framtiden.
De ska förstå hur olika synsätt, individuellt och samhälleligt påverkar människors livssyn och agerande samt utveckla en förmåga att tilllämpa ett demokratiskt förhållningssätt.
Detta innebär med nödvändighet att flera ”ämnen” bidrar med kompetens för kursers måluppfyllelse. Vi behöver också flera olika perspektiv för att kunna tolka vår omvärld, med andra ord, vi måste tillvarata våra elevers kunskaper om vår samtid.
Vid samtal med lokala lärarutbildare framkom gång efter annan hur
viktigt det är att vi för en diskussion med varandra om undervisningens
innehåll. Utgångspunkten bör alltså vara att vi granskar skolverkets mål
vilket då med nödvändighet för oss vidare att diskutera de medel som
står till vårt förfogande. Vi talade också om vår profession i dagens
skola. Vi känner oss ibland lite otränade att analysera mål och synliggöra desamma. En möjlig förklaring är att vi låter oss styras av läromedlen i respektive ämne i stället för att fästa blicken på utbildningens
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styrdokument. För att ändra detta bör tiden för analys, reflektion och
planering tillsammans ses som en nödvändighet i dagens skola. Men
hur ska vi få tiden att räcka till? Om vi för samman fler ämnen medför
det, menar jag, flera vinster för alla parter. Eleverna får en helhetssyn
och ett sammanhang när lärare ”tvingas” att samordna verksamheten.
Ämnesinnehåll behöver alltså inte betyda ett ämne, men kan vi tänka
i undervisningstermer utan konstruktionen ämne?

Vad är ett ämne?
Blir våra tankebanor låsta när vi betraktar kunskap som ämnen? Om så
är fallet är det olyckligt för kunskapsinhämtandet. I Nationalencyklopedin5 förklaras begreppet:
Ämne, visst (abstrakt) område som är föremål för (tankemässig) undersökning eller utredning genom diskussion (i tal el. skrift), egna funderingar etc.; vanl. naturligen sammanhållet kring viss övergripande
fråga, central gestalt e.d.

Begreppet ämne kan diskuteras i det oändliga men för egen del känner
jag mig fullt tillfreds med ordets förklaring i NE: ”Ett ämne är vanligen
naturligt sammanhållet kring viss övergripande fråga.”
Det naturliga är då att samlas kring en övergripande fråga där det
”egna” ämnet ingår i en helhet med fokusering på en övergripande frågeställning!

Ämnesutveckling genom samverkan!
Inledningsvis frågade jag om det är möjligt att utveckla det egna ämnet
genom samverkan. Den egna frågan har via lokala lärarutbildare, lärarstudenter och styrdokument besvarats med ett; ja! Reformarbetet med
en förnyad gymnasieskola har pågått under en längre tid men efter
regeringsskiftet oktober 2006 har processen avstannat i väntan på den
nya regeringens strategier för gymnasieutbildningen.
5
2006-08-07 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id
=O402099
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I den gamla6 (2002–2006) regeringens proposition: Kunskap och
kvalitet – elva steg för utveckling står följande: ”En modern gymnasieskola måste motverka negativ stress, fragmentisering och taktikval. Vi
behöver förändra gymnasieskolan för att mer betona helhet, fördjupning
och sammanhang.” Propositionen genomsyras av dessa begrepp i kombination med samverkan. Sveriges regering 7 (from oktober 2006) har
kallat tillbaka denna proposition och framtiden får utvisa om samverkan
återfinns som ett fundament i den svenska skolan.
Jag vill påstå att vi står inför både utmaningar och problem där vi
behöver diskutera skolans utbildningsuppdrag. För att lyckas med detta
måste vi tänka fritt och tillsammans för en stund! Kanske en enkel och
effektiv form av samverkan är att bilda nätverk där vi, aktörer i lärarutbildningssystemet möts och diskuterar kunskapsinnehåll?
En bra början kan vara att kritiskt granska den märkliga konstruktionen ”ämne”.
Mitt förslag är att se ämne som en intressant och relevant frågeställning
där vi gemensamt grubblar och söker oss fram till kunskap enligt: Vad är
frågan? Hur ska vi ta reda på svaret? Varför ska vi lära oss något om detta?
Att bryta invanda mönster för att tänka och handla med nya begrepp
och modeller kan bli en realitet om vi vågar!
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