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Religionsläraren i fokus

I en artikel från 2004 om det svenska religionsdidaktiska forskningsfältet 
visar Rune Larsson att endast ett fåtal studier fokuserat lärare. Han uttrycker 
viss förvåning över detta med tanke på att det är en så betydelsefull faktor för 
undervisningens utformning.
 Studerar man arbeten om religionslärare som ändå finns, utkristalliserar 
sig två typer. Det finns dels studier som fokuserar lärares tankar om ämnet och 
undervisningssituationen, och dels sådana som uppmärksammar relationen 
mellan lärares tänkande och den konkreta undervisningssituationen. 
 Beskriver man det religionsdidaktiska fältet som en tänkt undervisningspro-
cess över tid kan man mena att det för det första finns studier som hör hemma 
före en tänkt lärprocess dvs. som förarbete eller som förutsättningar. Studier 
om lärares tankar kan just sägas handla om förutsättningar för undervisning/
lärande. För det andra finns det studier som försöker fokusera själva lärproces-
sen. Arbeten som uppmärksammar relationen mellan lärares tänkande och 
den konkreta undervisningssituationen kan alltså delvis sägas befinna sig här, i 
lärprocessen. För det tredje finns det arbeten som uppmärksammar lärproces-
sens resultat, dess efterarbete, där olika former av utvärderingar kan bli aktuella.
 Detta nummer av ”Religion och Livsfrågor” har två artiklar där författarna 
beskriver och reflekterar utifrån genomförda lärarstudier. Det är Sara Irisdotter 
Aldenmyr som utifrån samtal med lärargrupper beskriver skilda möjligheter 
att hantera fostransuppdraget. Björn Falkevall reflekterar utifrån sin intervju-
studie med lärarutbildare i religionskunskap över mångtydigheten i begreppet 
livsfrågor. Därtill anmäler jag själv två pågående studier om lärares tänkande 
kring religionskunskapsämnets syfte, innehåll och metod. Bengt Schüllerqvist, 
forskningsledare för Centrum för samhällsvetenskapernas didaktik vid Karl-
stads universitet, ger oss en introduktion till lärarforskningsfältet. 
 Samtliga studier som presenteras här kan alltså genom att fokusera lärares 
tänkande på skilda sätt, sägas höra hemma inom vad jag tidigare kallade lärpro-
cessens förutsättningar eller förarbete. Det mönster som framträder här och på 
andra ställen ger anledning att fundera över om fler arbeten behöver genom-
föras närmare lärprocessens mitt så att vi också får tydligare beskrivningar av 
vad som sker i undervisningssituationen. 
 Även om vi endast i begränsad utsträckning kommer åt undervisnings-
situationen genom att studera lärares tänkande finns andra möjligheter med 
sådan forskning. För det första kan vi fånga goda exempel på och strategier för 
undervisning som finns men som ännu inte fått spridning. För det andra kan vi 
genom att beskriva ämnesstrategier bidra till en medvetenhet om spännvidden 
och därmed om alternativ som står till buds. För det tredje kan vi lägga grun-
den för en diskussion om vilken undervisning vi vill ha och i vilken riktning 
utvecklingen bör drivas. För det fjärde kan vi visa exempel på didaktiskt språk 
och begrepp i funktion samt bidra till begreppsutvecklingen på området.
 Ett annat fält inom religionsdidaktiken, centralt för religionsläraren, gäller 
stoffurval. I detta nummer uppmärksammas frågan av Stefan Lingvall i relation 
till läroplanens formulering om nationella minoriteters religion och av Thomas 
Karlsson i relation till bl.a. elevers intresse. Genom Nils-Åke Tidmans bidrag 
kan vi utveckla nya tankar om hur Selma Lagerlöf skulle kunna uppmärk-
sammas i undervisningen och Rune Jönsson presenterar idéer om dataspelets 
möjligheter för undervisning på etikområdet. 

Jag önskar er alla intressant läsning och berikande samtal!

CHRISTINA OSBECK

M E DV E R K AN D E I  D E T TA N U M M E R
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” Det enda som kan inverka på eleven som helhet är 
läraren som helhet, den hela spontana människan. 
Pedagogen behöver inte vara något moraliskt geni 
för att fostra karaktärer, men han måste vara en hel 
levande människa, som kan meddela sig med sina 
medmänniskor på ett omedelbart sätt; hans livfullhet 
strålar ut mot dem och påverkar dem på det renaste 
sättet när han inte tänker på att vilja påverka dem.

R

” ” ” DeDetDetDeD  eeeeeenn
lärläraaarearearerennnn  s
PPePePedPedededaaagagagaggog
förföröö a att fo

   Martin Buber
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Om FLR, hjälp och arbetet i det nya Europa   
FLR har haft årsmöte i Karlstad och en ny styrelse är 
utsedd. Vilka de nya styrelseledamöterna är framgår 
av presentationer i detta nummer av Religion och 
Livsfrågor. Styrelsens sammansättning finns också 
presenterad längst ner på sidan två i denna tidning. En 
stor förändring är att Olof Franck lämnar uppdraget 
som ordförande för FLR och efterträds av Ola Björlin. 
Ett stort tack till Olof för mycket fina insatser för FLR 
och ett Välkommen! och Lycka till! till Ola! Posten 
som vice ordförande har undertecknad valts till och det 
är därför jag skriver ordförandetankar i detta nummer 
av Religion och Livsfrågor.

HJÄLP! 

Jag vänder mig till er alla medlemmar och prenume-
ranter för att få er hjälp att lösa två viktiga uppgifter 
som ligger mig särskilt varmt om hjärtat. 
 Mitt första HJÄLP! utropar jag i egenskap av 
FLR:s skattmästare. Föreningens ekonomi är hårt 
ansträngd. Vi är beroende av bidrag från Myndighe-
ten för skolutveckling för att klara av utgivningen av 
Religion och Livsfrågor. Från denna myndighet har 
vi nu fått signaler om att man planerar att kraftigt 
sänka bidragen till ämnesföreningarna. För oss i 
FLR skulle det få stora konsekvenser. Tillsammans 
med andra ämnesföreningar kommer vi att uppvakta 
berörda tjänstemän – och om så behövs – politiker för 

att påpeka hur märkligt det är att sänka bidraget till 
ämnesföreningarna samtidigt som ämneskunskaper 
betonas mer än tidigare i skolpolitiken. Vi hoppas på 
framgång i denna kampanj. En annan viktig inkomst-
källa för FLR är bidrag från Stiftelsen Pro Fide et 
Christianismo. Det möjliggör utgivning av årsboken. 
Vi hoppas på fortsatt stöd från Pro Fide. En tredje 
viktigt inkomstkälla är naturligtvis medlemsavgifter 
och prenumerationer. Det är främst i den frågan jag 
vänder mig till er om hjälp. Kolla om Du har betalat 
medlemsavgift för 2008. Om inte gör en inbetalning 
till Plusgiro 156953-2. Värva gärna kollegor som 
nya medlemmar. För ett mycket lågt pris får religi-
onskunskapslärare fortbildning genom Religion och 
Livsfrågor och Årsboken. Dessutom stödjer medlem-
mar föreningens arbete med att hävda ämnets status i 
skolan. Den frågan kommer att bli aktuell på nytt när 
förslaget till en ny gymnasieskola presenteras under 
våren 2008. Med tanke på den ansträngda ekonomin 
fattade årsmötet beslut om att höja medlemsavgiften/
prenumerationen med 50 kronor till 250 kronor för 
fullt medlemskap, 200 kronor för pensionärer men för 
studenter behåller vi 100 kronor som årsavgift. Den 
nya avgiften kommer att gälla från år 2009 och även 
omfatta de inbetalningar som sker i slutet av 2008.
 Mitt andra HJÄLP! utropar jag som medlem i 
EFTRE:s styrelse. Ännu ett initialord! EFTRE betyder: 
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European Forum for Teachers of Religious Education. Det är 
ett nätverk av religionslärare i Europa som har funnits sedan 
början av 1980-talet. Var tredje år anordnas en större konfe-
rens – senast i Budapest 2007 – och däremellan träffas styrel-
sen varje år och exekutivkommittén två gånger per år. Jag har 
deltagit i EFTRE:s arbete sedan 1989. I mitten av mars i år 
möttes EFTRE:s styrelse i Rom. Jag förslog vid det mötet att 
EFTRE som en uppföljning av konferensen i Budapest skulle 
arbeta med frågan om hur religionsdialog i klassrummet kan 
gestaltas. Vilken hjälp behöver lärare för att våga släppa lös 
en religionsdialog bland sina elever? Finns det goda exem-
pel på hur en sådan dialog kan utformas? Hur kan EFTRE 
ge stöd till lärare som vill arbeta med religionsdialog? Hur 
skulle vägledande principer för en sådan dialog kunna se 
ut? Hur skyddar läraren den enskildes integritet i en sådan 
dialogsituation? Frågorna är många. Som ni säkert vet är det 
farligt att föreslå saker i en styrelse: man får uppdraget till-
baka, väl paketerat. Det hände också mig vid EFTRE:s möte 
i Rom för några veckor sedan! Jag fick uppdraget att fundera 
vidare och till sommaren komma med förslag om hur detta 
arbete med religionsdialogen i klassrummet kan gå vidare. 
Därför vänder jag mig nu till er om HJÄLP! Jag behöver era 
erfarenheter, vägledning och förslag om hur religionsdialog 
bäst kan bedrivas i klassrummet. Maila mig gärna direkt till 
nilske.tidman@telia.com

EUROPA OCH RELIGIONSKUNSKAPEN

Frågan om religionsdialog kan inte ligga bättre i tiden än just 
nu. Det händer mycket i Europa just när det gäller religions-
kunskap i skolan. I förra numret av Religion och Livsfrågor 
redogjorde jag kort för religionskunskapens ställning i skolan 
i ett antal europeiska länder. I Rom fick jag ny information 
om situationen i Frankrike som gör att det jag skrev i förra 
tidningen inte längre stämmer. Vid årsskiftet drev president 
Sarkozy igenom en lag om obligatorisk religionskunskaps-
undervisning i den franska skolan. Det blir en timma i 
veckan för elever i åldrarna 10-16 år. Undervisningen ska 
inledningsvis ledas av lärare som har utbildning i historia och 
filosofi. Innehållet kommer framför allt att vara religionsö-
versikter och religionshistoria.
 EU har beslutat att 2008 ska vara ett år för den interkul-
turella dialogen. I april har Europarådets ministerkommitté 
inbjudit till en genomgång av den religiösa dimensionen 
av den interkulturella dialogen: ”Teaching Religious and 

Convictional Facts”. Man har även gett ut en ”vitbok” om 
interkulturell dialog. EU-nivån har hittills av olika skäl varit 
mycket obenägen att ta in religionernas perspektiv på 
EU:s utveckling. Här kan man nu se en tydlig förändring. 
De olika sammanslutningar som har med religion och livså-
skådning att göra betraktas nu istället som viktiga samarbets-
parters i bygget av ett öppet civilsamhälle. EU-kommissionär 
Jan Figel betonar hur viktigt det är för EU:s medborgare att 
både känna till sin egen och andras kultur. Det övergripande 
mottot för kulturdialogen är: ”Together in Diversity”. I 
september (18-19) anordnar ICCS (Intereuropean Commis-
sion on Church and School) en konferens i Berlin tillsam-
mans med Comeniusinstitutet på temat: ”Diversity Shapes 
Europe’s Future.”

OSCE (Organisation for Security and Cooperation in 
Europe) är en sammanslutning av 55 stater som nu har 
presenterat en gemensam plattform för religionskunskaps-
undervisning i de allmänna skolorna. Arbetet med att ta 
fram de tio vägledande principerna har letts av professor 
Robert Jackson, Warwick, Storbritannien. Man betonar att 
det handlar om undervisning OM religioner och utgångs-
punkten är de mänskliga rättigheterna. I Toledo-rapporten 
som överenskommelsen kallas, betonas särskilt betydelsen 
av lärarutbildning i religionskunskap. Skälen som anges till 
att religionskunskap ska ha en plats som ett obligatoriskt 
skolämne är bland annat att undervisning om religioner kan 
förhindra konflikter som beror på missförstånd och fördo-
mar samt att religionskunskap kan ge fördjupad förståelse 
av historia och kulturellt arv. Man påpekar att det inte finns 
något skäl att elever befrias från religionskunskapsundervis-
ning om undervisningen är saklig och präglas av respekt för 
individen. Den som vill läsa mer om Toledo-rapporten kan 
gå in på EFTRE:s hemsida www.eftre.net och hitta länken 
till Toledo där.
 Låt mig få avsluta med Toledodokumentets andra vägle-
dande princip:

 Those who teach about religions and beliefs should have a commitment  
 to religious freedom that contributes to a schools environment and prac- 
 tices that foster protection of the rights of others in a spirit of mutual   
 respect and understanding among members of the school community.

NILS-ÅKE TIDMAN
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Nya medlemmar i styrelsen

Jag heter Ulf Jämterud och arbetar 
sedan 10 år tillbaka som gymnasielä-
rare i religionskunskap och historia på 
Bromma gymnasium. Det är en förmån 
att varje dag få möta ungdomar under 
en så viktig del av deras liv, och disku-
tera livets stora frågor med dem under 
religionslektionerna. Det är inspire-
rande att uppleva hur de utvecklar och 
fördjupar sina egna förhållningssätt till 
religion, etik och livsfrågor.  
 Under de tre senaste åren har jag 
också arbetat med lärarutbildning på 
Lärarhögskolan i Stockholm, samt med 
fortbildning för religionslärare. Jag är 
övertygad om att både blivande och 
redan verksamma lärare har mycket att 
vinna på en ökad forskningsanknyt-
ning, samt att reflektera än mer över 
urval och metoder (de klassiska vad-, 
varför- och hur-frågorna). Att hitta fler 
anknytningspunkter mellan teoretiska 
perspektiv och klassrumspraxis är något 
jag strävar efter både som skollärare och 
lärarutbildare. Jag hoppas också kunna 
bidra till detta genom mitt uppdrag 
som styrelseledamot i FLR.

Under flera år arbetade jag, Annika 
Lindskog, som gymnasielärare i 
religionskunskap och historia. Sedan 
2002 arbetar jag i stället på Göte-
borgs universitet, på Institutionen för 
Pedagogik och Didaktik, Enheten för 
ämnesdidaktik. Förutom lednings- 
och fortbildningsuppdrag, har jag en 
hel del undervisning, företrädesvis i 
religionsdidaktik. Jag är tjänstledig till 
50 % som doktorand inom VR-pro-
jektet “Att undervisa är att välja”. Mitt 
avhandlingsprojekt har arbetsnamnet 
“Having faith in Religion” och bygger 
på att jag följer 15 gymnasielärare i 
religionskunskap under sista året på 
utbildningen och de två första åren som 
yrkesverksamma. Mitt särskilda fokus 
rör lärarnas tal om sitt val av innehåll i 
religionsundervisningen.
 Jag är även engagerad i NfRED och 
ordnade därigenom ett samråd kring 
religionslärarutbildningen i Sverige 
tillsammans med Kerstin von Bröms-
sen i oktober 2007. Vi har NfRED:s 
uppdrag att ordna en större konferens i 
november 2008, i samarbete med FLR 
och RPI.

Jag är gymnasielärare i religionskunskap 
och svenska och har jobbat i snart två 
år på Rönnens gymnasium i Malmö. 
Jag trivs mycket bra med mitt yrke, inte 
minst för att religionskunskap står på 
mitt schema! Jag undervisar dessutom 
i svenska, svenska som andraspråk och 
projektarbete. Skolan är en intressant 
arbetsplats och jag undervisar hela 
vägen från det individuella programmet 
till komvux. 
 En av de faktorer som gör undervis-
ningen så spännande är att en mycket 
stor andel av skolans elever har bak-
grund i andra kulturer och religioner. 
Detta är en utgångspunkt för mig i 
skrivandet av min magisteruppsats i 
utbildningsvetenskap. För tillfället utför 
jag intervjuer och observationer med 
elever rörande deras religiositet. Det 
var inom ramen för denna uppsats som 
jag närvarade vid högtiden ashura i ett 
shiamuslimskt hem. Spännande! Att 
diskutera religionsundervisning i ett 
mångkulturellt och mångreligiöst sam-
hälle tycker jag är mycket intressant, 
liksom att lyfta fram kvinnors religiösa 
erfarenheter.

Ulf Jämterud Annika Lindskog Emma Hall

Lördagen den 8 mars hade FLR sitt årsmöte på Karlstads uni-
versitet och de olika besluten där medförde en rad förändringar 
i styrelsen. För det första valde årsmötet en ny ordförande för 
föreningen, Ola Björlin, tidigare vice ordförande. Han välkom-
nades varmt till sitt uppdrag samtidigt som ett hjärtligt tack 
riktades till den avgående ordföranden, Olof Franck, för hans 
många goda insatser. Olof fortsätter som ledamot av styrelsen. 
Vidare riktades ett stort tack till Inger Öhrvall som avgående 

ledamot för hennes insatser. Till vice ordförande valdes Nils-Åke 
Tidman. Glädjande nog kunde årsmötet därefter välja in tre nya 
ledamöter: Emma Hall, Annika Lindskog och Ulf Jämterud. 
Vid det efterföljande styrelsemötet valdes Annika Lindskog 
till  föreningens sekreterare och Ingemar Lundström, avgående 
på posten, tackades för gott arbete. Ingemar fortsätter som leda-
mot av styrelsen med särskilt ansvar för medlemsfrågor.
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SARA IRISDOTTER ALDENMYR    

Läraren, fostransuppdraget och 
det omgivande samhället

Vilka är de möjligheter och positioner som lärare har för att hantera det fostrande 
uppdraget i läraryrket? Hur kan de beskrivas och vilka påverkansfaktorer kan anas 
bakom dessa positioner? Sara Irisdotter Aldenmyr, doktor i pedagogik vid Stock-
holms universitet, menar att den beskrivning som hon här ger bör leda till en vidare 
diskussion om vilka lärarstrategier vi vill befrämja.

Under ett års tid, läsåret 2003/04, följde jag som doktorand 
sammanlagt 18 samtal i tre olika lärargrupper i grundskolans 
senare år. Samtalen gick ut på att mycket förutsättnings-
löst och fritt samtala om etiska aspekter av läraryrket. Här 
avhandlades såväl samhällsutveckling som fostransfrågor och 
personliga funderingar kring etik. Att frågeställningarna som 
behandlades inte alltid handlade om direkta klassrumsfrågor, 
vittnar kanske om hur allomfattande lärarens roll är och hur 
fostransansvaret svårligen kan begränsas till direkta under-
visningsinsatser eller strikt skolrelaterade fenomen. Läraren 
som en central gestalt i samhället framstod tydligt för mig 
när jag sedan började analysera det material jag samlat in. Jag 
vill i denna artikel delge några av de analysresultat som min 
avhandling presenterar. Här lyfter jag särskilt fram resultat 
som handlar om lärarens roll i fostransuppdraget (Irisdotter, 
2006).
 Att reflektera tillsammans med dem man samverkar 
och identifierar sig med kan ses som ett led i att skapa en 
gemensam identitet (Fairclough & Chouliaraki, 1999). De 
lärare som gav mig möjligheten att följa deras reflektion 
under en tid, hade förstås långt före min ankomst talat om 
värderingar, prioriteringar och problem. De gemensamma 
reflektionerna pågår förstås också långt efter att mina besök 
upphört. Det jag fick ta del av var dock en glimt av dessa 
lärares pågående samtal, och som jag väljer att se det, deras 
gemensamma identitetskonstruktion. Tack vare denna glimt 
kunde jag identifiera hur vissa förhållningssätt etablerades 
och blev till gemensamma ståndpunkter och identitetsmar-
körer. Jag kunde också ana olika centrala påverkansfaktorer, 
som på ett eller annat sätt blev aktuella i lärarnas samtal. I 
avhandlingen benämnde jag dessa faktorer tradition, demo-
krati och marknad, och utgick från att de genererade olika 
sätt att förhålla sig till etiska ”sanningar” och till den egna 
identiteten som lärare och fostrare.

TRADITION, DEMOKRATI OCH MARKNAD

Inom varje praktik finns en tradition som inrymmer prak-
tikens väl etablerade föreställningar och vanor (Fairclough, 
1995). Inom skolan återfinns djupt rotade idéer om lärarens 
roll, ansvar och status. Ensamarbete och lärarstyrning är 
enligt Ulf Blossing (2003) traditionella ideal som fortfarande 
påverkar möjligheterna till förändring av arbetssätt i skolan.
Skolan har dock samtidigt sedan länge haft demokratiska 

ambitioner. Obligatorisk utbildning kan i sig tolkas som en 
demokratisk manifestation (SOU 1948:27). Denna ambi-
tion blir ännu tydligare i och med den elevcentrering och 
det fokus på samarbete som skolan har idag. Mer uttalade 
maktutjämnande, traditionskritiska ambitioner kan också 
sägas förstärka skolans roll som demokratisk institution 
(Garman, 1995). 
 Det kommersiella samhällets makt och räckvidd blir allt 
större, inte minst via olika typer av media. Dessa faktorer 
samverkar till att göra skolan mer marknadsorienterad; 
skolan måste själv drivas med marknadskrafterna i åtanke, 
samtidigt som marknadskrafterna blir ett allt mer påtagligt 
fenomen att förhålla sig till i undervisning och fostran av 
elever. De senaste decenniernas decentralisering av skolan 
har gjort skolinstitutionen känslig för inbördes konkurrens 
(Hartman, 2005).
 Här nedan vill jag ge några exempel på hur traditionella, 
demokratiska och marknadsorienterade influenser påverkar 
lärares reflektioner kring sin egen roll. Hur talar lärare om sig 
själva, de egna värderingarna, fostransuppdraget och mötet 
med eleven?

DEN TRADITIONELLA BILDEN AV LÄRAREN  

SOM ETT SVAR PÅ MARKNADSSAMHÄLLETS VILLKOR

Ett centralt tema i samtalen var det omgivande samhällets 
mindre önskvärda påverkan på dagens elever. Detta samhälle 
definierades inte sällan som ett alltigenom kommersiellt 
sådant, där media, statussymboler och reklambransch är 
framträdande i samhällsbilden. Elevers dåliga självbilder, 
bristande moral, livslust och framtidstro angavs återkom-
mande som resultatet av ett samhälle i moralisk kris. I talet 
om den felaktigt påverkade eleven framstod läraren som en 
motvikt; en moralisk auktoritet, vägledare och stöttepelare. 
Denna lärarroll kan ses som ett svar på marknadssamhällets 
tuffa villkor. Samtidigt hämtar denna lärarroll viss bärkraft 
från traditionella idéer om lärarens position och befogenhe-
ter. En bristande tilltro till föräldrars förmåga att axla ansva-
ret relaterar också till en traditionell uppfattning om lärarens 
övergripande samhällsansvar och översyn (jfr. Hartman, 
2005; Dewey, 1915). Detta kan tolkas som ett möte mellan 
marknad och tradition, där det kommersiella samhällets krav 
gör att traditionellt hierarkiska strukturer förstärks. Här blir 
den personliga moralen och livserfarenheten en självklar 
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utgångspunkt, både vad gäller att vägleda barn och unga, och 
värdera deras föräldrars fostransinsatser. 

DEN VERKSTÄLLANDE LÄRAREN, UTAN PERSONLIGT ANSVAR

En annan tolkning av fostransuppdraget utgår från att det är 
ett uppdrag bland andra, som lätt kan avgränsas och skiljas 
från läraren som privatperson. I flera av lärarsamtalen jag 
studerat prövas idén om man skulle kunna utgå från, och 
förmedla värderingar som man personligen inte står för. 
En bild av en strikt verkställande lärare tar form, om än i 
prövande ordalag. Konsekvenserna av denna tankefigur tycks 
bli att man utrycker sig i ordalag som närmast känns igen 
från näringslivets sfär. Här talas det om avgränsade uppdrag, 
resultat och verkställanden. De egna privata värderingarna 
skulle till och med kunna bli en belastning, eftersom den 
verklighet eleverna ska verka i kräver andra kvalitéer än de 
man själv utvecklat. I utsagor av den här typen accepteras i 
högre utsträckning det samtida samhällets spelregler, och de 
värderingar som följer med det kommersiella samhället. Det 
handlar framför allt om synen på kroppen som redskap för 
att nå berömmelse och tjäna pengar, och om den mentalitet 
som krävs för att överleva i konkurrenssamhället. Skolan och 
läraren utgör ingen motvikt, utan servar sina ”kunder”, som 
eleverna stundvis kallas, med de fostransinsatser och kun-
skaper som det samtida samhället kräver. Inom ramen för 
ett sådant resonemang kan marknadslogiken sägas påverka 
skolverksamheten i dubbel bemärkelse; både via eleverna 
värderingar och livsstilar, och via lärarens anpassning till det 
marknadsorienterade samhället. 
 Att anpassa sig till nya samhällsvillkor kräver olika typer 
av strategier hos läraren. En alternativ strategi formuleras i 
termer av att ”stänga dörren” eller ”hålla avstånd”. Här är 
det inte fostransuppdragets kvalitéer som diskuteras och 
avgränsas, utan vikten av att skydda den egna privata sfären. 
Det gäller både tid, plats och relationer till elever. Efter 
arbetstid måste jag som lärare ”stänga av”, i hemmet får 
inga arbetsrelaterade problem figurera, och relationerna till 
eleverna får inte bli så nära att de belastar det privata livet. 
Sådana strategier kanske kan tolkas som ett försök att återta 
en kontroll som inte längre är läraren självklart given. När 
den traditionella lärarpositionens auktoritet falnar måste nya 
strategier till för att kontrollera arbetsbelastning och förvänt-
ningar. Ibland tenderar dessa strategier att bli pragmatiska 

och avskurna från empatiska tolkningar. I dessa fall har jag 
tolkat in en influens från det pragmatiskt marknadsstyrda 
näringsliv som styrs av siffror och profit. 

RELATIONEN SOM TILLGÅNG – LÄRAREN SOM MEDARBETARE

Att se det omgivande samhällets värderingar som ett hot eller 
något som är radikalt skiljt från en själv, tycks enligt ovan 
vara en retorik som lätt uppkommer när fostransuppdraget 
och elevers mående är på agendan. Vid flera tillfällen i samta-
len gör dock någon eller några av lärarna en så kallad ”dis-
kursiv vändning”, det vill säga, den retorik eller jargong som 
de flesta fallit in i, bryts av en utmanande frågeställning eller 
ett perspektivbyte. I dessa perspektivbyten sker ofta något 
spännande med synen på eleven och relationen till eleven: 
Det som formulerats som svårt, tungt och främmande, 
beskrivs istället i nya ordalag. Ungdomskulturen ter sig 
mindre problematisk, och avståndet mellan de egna värde-
ringarna och elevernas krymper. Kanske kan till exempel det 
som upplevs som elevers ointresse och lathet i själva verket 
handla om att man som lärare missat att se de kvalitéer av 
ansvar och engagemang som eleven uttrycker på andra sätt 
än de konventionella? En självrannsakande attityd i samtalet 
leder till att både eleven, dess problem och värderingssystem 
tillskrivs ett värde – trots olikheter. I samtal där en sådan 
attityd råder blir behovet av att kontrollera relationen till 
eleven mindre framträdande. Relationen kan i sig bli en källa 
till kraft och stöd i arbetet.

AVSLUTANDE ORD

Att följa dessa samtal bland dessa lärare gav mig en spän-
nande möjlighet att identifiera olika typer av tänkesätt och 
aspekter av yrkesidentitet. Inga kategorier kan sägas vara 
statiska, och inga enskilda lärare kan sägas tillhöra någon 
identitetskategori. Däremot kan denna analys visa tendenser 
till vilka möjliga positioner, mer eller mindre tillfälliga till sin 
karaktär, som lärare har att tillgå i sina fostransroller. Ana-
lysen kan också fungera som utgångspunkt i en diskussion 
kring vilka lärarstrategier vi önskar främja inom lärarutbild-
ning och ute på våra skolor. Givet det demokratiska uppdrag 
läraren har, menar jag att fostran utifrån positionen Läraren 
som medarbetare framstår som en god utgångspunkt som 
gynnar såväl eleven som läraren. 
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BJÖRN FALKEVALL

Att hjälp också kan stjälpa är ett fenomen vi känner igen. Björn Falkevall, som är lärarut-
bildare vid Stockholms universitet och just håller på att avsluta sin avhandling om lärar-
utbildares syn på religionsämnet, funderar här över hur det egentligen förhåller sig med 
den saken när det gäller ”livsfrågor”. Är livsfrågor ett begrepp som visserligen räddade kvar 
ämnet i skolan men som därefter, när det har använts utan att ha problematiserats eller 
definierats, möjligen har skapat fler problem än det har löst? 

När RoL:s redaktör bad mig att skriva om min kommande 
avhandling blev jag både glad och oroad. Vad kan det finnas 
för allmänt intresse att skriva om en avhandling där den 
viktigaste poängen är att ett av det vanligaste orden inom 
undervisningen i religionskunskap är ett ord som kan betyda 
lite vad som helst? Livsfrågor verkar kunna vara ett sådant 
ord – lite som Bofinken Knut om jag minns Eva Ryberg rätt, 
det kan se ut hur som helst.

LIVSFRÅGOR – ETT MÅNGTYDIGT BEGREPP

Denna vaghet – eller snarare mångtydighet – är nog ingen 
stor nyhet för yrkesverksamma lärare. Livsfrågor är ett ord 
som de flesta av oss tror oss veta vad ordet betyder, ja jag är 
själv en sådan. Det trodde jag också jag när jag började mitt 
intervjuarbete inför avhandlingen. Men se, det visste jag inte. 
Jag hade en förståelse som var mycket starkt påverkad av 
min egen undervisnings- och utbildningsbakgrund. Närmast 
betydde livsfrågor för mig det samma som existensfrågor 
– frågor som vad händer när vi dör.
 När jag gjorde mina intervjuer blev den stora och 
avgörande upplevelsen att det inte fanns något för alla andra 
självklart i mitt sätt att associera livsfrågor på det sättet. Jag 
märkte det inte förrän efter ett antal intervjuer – som så ofta 
tar det ett tag att höra vad andra säger. Särskilt när man tror 
att man (jag) vet vad de menar. Men icke sa Nicke, så var 
inte fallet hos mina intervjupersoner. De hade sina bestämda 

sätt att använda livsfrågor, men ibland ganska åtskilda från 
mitt. Där började det reflekterande och reflexiva – självkri-
tiska – arbetet i avhandlingen.
 Kursplaner talar om vikten av att utgå från för eleverna 
aktuella livsfrågor. Samtidigt säger de att livsfrågor är något 
som är gemensamt för i stort sett alla människor. Och 
samtidigt säger de att livsfrågor är något som eleven skall 
kunna formulera sig runt i för honom (eller henne) viktiga 
livsfrågor. Hur går det ihop? Eller kanske snarare – går det 
ihop?
 Naturligtvis går det inte ihop. Utom i kursplanernas 
värld – där allt går ihop. Och om vi lärare inte vågar ställa de 
kritiska frågorna till oss själva, likväl som till kursplanerna, 
så kommer detta resonemang aldrig att bli mer klart och 
tydligt. 

VIKTEN AV ATT BLOTTLÄGGA OCH BESKRIVA TÄNKANDET

En del av mina lärarkamrater har frågat mig varför en 
analys är viktig, det är ju handling, alltså undervisning som 
räknas. På många sätt har de rätt. Men för mig handlar 
undervisnings- och skolforskning inte bara om något som 
har relevans för handlingen. Det handlar också om något 
som har relevans för hur vi som är med i fältet tänker om 
undervisning och vad som sker i skolan. Och då inte först 
och främst i form av inlärningsteorier, eller som det heter 
idag, lärandeteorier. 

Livsfrågor  
– ett flugpapper att fastna på?
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 Ett försök till en jämförelse för att tydliggöra min poäng: 
Dan C. Lortie har gett ett bidrag till vad lärare är och gör 
genom sin bok ”Schoolteachers”, ett bidrag som tydligen 
nästan är outplånligt. Det bidraget har satt sina spår i det 
allmänna medvetandet. Lärare är enligt denna läsning av 
Lortie en grupp inom skolan som är konservativ så det 
räcker, föräldrar, skolledare, och elever är andra grupper som 
också är konservativa – och om jag förstår Lortie rätt så är 
det något som de är i enlighet med alla goda yrkesgrupper. 
Men så har han inte refererats. Kanske är denna upprördhet 
över hur skolforskare och skolpolitiker – svenska och andra? 
– ofta ser på lärare och deras arbete en del av drivkraften i 
mitt arbete. Ja, jag är upprörd över denna tendensiösa recep-
tion av Lortie!

LIVSFRÅGOR – RÄDDAREN I NÖDEN

Tillbaka till livsfrågor: Livsfrågor intro-
duceras, med de bästa av avsikter, som 
ett ord som skall beskriva det faktum att 
elever tänker på något som har med 
religion och skolämnet 
religionskunskap 
att göra, även i ett 
sekulärt samhälle. 
Och även i ett 
samhälle som gått 
från en skola med ett 
evangeliserande uppdrag till ett 
mer sekulariserat uppdrag – men ändå med 
en viss form av förståelse för ”de religiösa”. 
 Livsfrågor blev det flugpapper som de som 
ville bevara religionskunskap inom skolans läroplan samlades 
kring. Jag hade antagligen flugit dit också, om jag varit med 
när det begav sig den gången. Men jag kom in i fältet lite 
senare. När livsfrågor redan hade blivit ordet som alla sam-
lades runt. Vem ville säga att religionskunskap inte handlade 
om livsfrågor? Inte jag i alla fall. 

ÄR ALLA TANKAR OM LIV OCH RELIGION LIKA BRA?

Jag är däremot inte säker på att vi alla var överens om att 
livsfrågor var det som skulle strukturera ämnet, eller att livs-
frågor var det som vi skulle utgå från. Jag fick som högstadie-
lärare ibland elever som kom från andra skolor: elever som 
sade att skolämnet handlade om vad de tyckte, och att alla 
tycken var lika värda. Det tyckte inte jag. 
 Jag hade en bestämd uppfattning om att det inte var 
deras, eller min, rätt att tillskriva svenska kyrkan, eller någon 
annan religiös institution deras uppfattning. Men det sket 
sig. Ämnet handlade om tycken – mitt och andras och vi 
hade alla rätt till våra uppfattningar. Jag ville inte vara med. 
Men jag hade inga ord för min vånda. Och jag ville inte 
trycka ned en elev som hade en slags självständig uppfatt-
ning, även om den verkade spegla en visst sorts ämnessyn. 

Ett sätt att se på ämnet som inte var min ämnessyn.
 Så är det kanske med livsfrågor. Det är ordet som vi 
kapitulerar inför. Det är ordet som gör religionskunskap till 
ett rumsrent skolämne? För vem vill att ett av skolans ämnen 
skall vara något som inte angår eleverna? Inte jag i alla fall!

LIVSFRÅGOR – TILL INTET FÖRPLIKTIGANDE?

Och om det nu är så att livsfrågor kan vara lite vad som helst 
– vem bryr sig? Ja, här infinner sig antagligen skillnaden mel-
lan en bestämd lärare i en bestämd skola med en tämligen 
bestämd uppfattning om sin undervisningspraxis, och en 
lärarutbildare som har som uppgift att kunna problematisera 
en kontextuellt bestämd undervisningspraxis. Att det skiljer 

sig åt – på ett övergripande plan betyder kanske inte så 
mycket på den enskilda skolan. Men det är 

en viktig poäng i utbildningen av framtida 
lärare – och för den enskilda utvecklingen 
som lärare. Dags för en ytterligare jämfö-

relse: När jag gjorde mina intervjuer för min 
c-uppsats för nu ganska många år sedan så 
hade jag en idé om religionskunskap som 

gick tillbaka på min egen undervis-
ning – och den var ju 

framgångsrik, och 
trodde jag då, som 
en lärare med ganska 

god självkänsla, 
att andra lärare borde 

kopiera min ämnessyn. Men se, så 
var det inte, det fanns en mängd skillnader 

– i form av olika lärare, olika elever, och olika samhäl-
len, som jag inte kände till. Så är det – antagligen – också 
med livsfrågor. Vi har olika uppfattningar om vad det är, 
beroende på vår praxis. Och det är på ett sätt berikande, men 
bara om vi sätter analysen av olikheten i centrum, och det 
har vi – enligt min uppfattning – inte gjort i tillräcklig grad. 
Varför vi inte har gjort det – tja det är inte något jag kan nå 
fram till i min avhandling. Bara poängen att det är viktigt att 
sätta fingret på olikheterna!
 Vad är livsfrågor – vad är poängen med skolämnet 
religionskunskap? Det är frågor som jag endast perifert kan 
anknyta till i min avhandling. Men, och det är grundläg-
gande i all didaktisk reflektion om skolämnen, det finns 
skillnader. Och dessa skillnader är väsentliga för inte bara 
lärarutbildningens, utan all undervisnings, reflektion om 
ett skolämne och dess för givet tagande. Tankar som är 
osynliga i varje respektive skolas praxis, men som är viktiga i 
reflektionen om ett skolämnes kontextuella villkor – och det 
samhälle det bedrivs inom. 

BJÖRN FALKEVALL
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BENGT SCHÜLLERQVIST 

Ämnesdidaktisk lärarforskning
 – ett angeläget forskningsfält

CENTRUM FÖR DE SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA  

ÄMNENAS DIDAKTIK

Vid Karlstads universitet finns sedan två år ett Centrum för 
de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). Centrat 
har byggts upp av ämnena historia, religionsvetenskap, sam-
hällskunskap, geografi samt statsvetenskap. De flesta aktiva 
inom centrat arbetar med frågor som rör skola och lärar-
utbildning. Ämnesdidaktik har dock en vidare tillämpning 
inom all form av undervisning och universitetsundervisning-
ens ämnesdidaktik är också en angelägen fråga. 
 Centralt i verksamheten i centrat är ett gemensamt semi-
narium kring ämnesdidaktiska frågor, med gästföreläsare, 
ventilering av egna texter eller mindre konferenser kring sär-
skilda teman. En konferens om genus och ämnesdidaktik har 
genomförts och en om betyg och bedömning i olika ämnen 
kommer under våren 2008. CSD ordnar program för lärare 
i regionen där ny forskning presenteras, liksom ett urval av 
de lärarstuderandes examensarbeten. CSD har medverkat till 
uppkomsten av ett nationellt nätverk för historiedidaktisk 
forskning samt till att ett nätverk för lärare inom de ämnes-
didaktiska momenten i samhällskunskapsundervisningen vid 
universitet och högskolor kommit till stånd. CSD medverkar 
i genomförandet av konferensen ”Diversity and Equality 
among and within Religions and Education in Europe”, som 
arrangeras av European Association for World Religions in 
Education i Karlstad i april 2008.  
 Fortbildning av lärare verksamma både inom skolväsen-
det och vid universitet och högskolor är en viktig uppgift. I 
den återkommande kursen ”Introduktion till ämnesdidaktisk 
forskning och utvecklingsarbete”, som ges på avancerad 
nivå samt forskarutbildningsnivå, deltar både högskolelärare 
och lärare från skolväsendet. Kursen följs av ämnesspecifika 
didaktiska kurser. 
 En central uppgift för CSD är att bidra till utvecklingen 
av ämnesdidaktisk forskning. Under de inledande åren har 
en särskild satsning gjorts på att utveckla en sådan forskning. 
 I ett tidigt skede av svensk didaktikforskning dominera-

des scenen dels av historiskt och samhällskritiskt orienterad 
läroplansforskning med Ulf P Lundgren och Thomas Eng-
lund som inflytelserika namn, dels av en forskningsinrikt-
ning kring Ference Marton, där elevers förståelse av centrala 
begrepp stod i fokus. Efterhand har forskningen vidgats 
till fler perspektiv. Den forskning om lärares arbete som 
bedrivits i Sverige har emellertid i stor utsträckning studerat 
lärarna utifrån ett allmänt perspektiv, inte deras arbete som 
ämneslärare.1 
 Jämfört med många andra yrkesgrupper är lärarens 
arbete ett ensamarbete. I en nyutkommen avhandling 
jämförs hur unga officerare och unga lärare socialiseras in i 
sitt yrke. De unga officerarna ser äldre kollegor utföra sitt 
arbete i en helt annan utsträckning än vad unga lärare gör, 
när de senare väl lämnat lärarutbildningens verksamhets-
förlagda studier.2 Denna forskningsansats utgår alltså från 
tankegången att erfarna lärare har viktiga erfarenheter från 
sin ämnesundervisning som alltför lite verbaliseras, begrepps-
liggörs och kommuniceras. Vi vill genom en serie studier av 
lärares arbete ur ämnesdidaktiskt perspektiv försöka bidra till 
ämnesdidaktisk begreppsutveckling. 

ATT BIDRA TILL ÄMNESDIDAKTISK BEGREPPSUTVECKLING

En vanlig metafor för ämnesdidaktik är en bro mellan ett 
visst kunskapsområde (ämne) och den allmänna pedagogi-
ken.3 I intervjuer har vi funnit att lärare och även litteratur 
för blivande lärare ofta använder termer och begrepp från 
sitt ämne, och från den allmänna pedagogiken. Men när 
man skall tala om mixen av de båda, om ämnesundervisning, 
använder lärarna ofta konkreta exempel ur sin erfarenhet. 
Utvecklade termer och begrepp om ämnesundervisning 
centrala frågor saknas i stor utsträckning. Detta är kanske 
inte förvånande med tanke på forskningens hittillsvarande 
utveckling. Men med hjälp av en ämnesdidaktisk begrepps-
apparat skulle mer kvalificerade samtal kunna utvecklas om 
ämnesundervisningens frågor. 
 Några projekt som redan kommit en bit på vägen ger oss 

Vad kan ämnesdidaktisk lärarforskning vara och vad kan den bidra med? 
Bengt Schüllerqvist,  docent i historia och forskningsledare vid Centrum för de samhälls-
vetenskapliga ämnenas didaktik på Karlstads universitet, pekar i sin artikel på vikten av en 
forskning som kan bidra till begreppsutveckling, ge den tysta kunskapen röst, synliggöra 
mönster och diskutera handlingsalternativ. På så sätt menar han att en än mer genomtänkt 
och lärorik undervisningssituation kommer till stånd.  
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förhoppningar om att forskningsinriktningen kan ge intres-
santa resultat. Tomas Nygren, gymnasielärare i historia från 
Gävle, som av sin kommun fått en licentiatutbildning med 
historiedidaktisk inriktning, har studerat erfarna historielä-
rares berättelser om sina undervisningsstrategier. Han har 
funnit några tydliga huvudinriktningar, som inte tidigare 
beskrivits i svensk litteratur, men som däremot har likheter 
med resultat i anglosachisk forskning.4 Ingrid Mossberg 
Schüllerqvist visar i en snart färdig avhandling hur svensk-
lärare i sin litteraturundervisning arbetar med komplexa 
målbilder för sin undervisning medan styrdokument och 
tidskrifter ofta fokuserar på ett enda mål.5 En inspiration 
för henne har varit brittisk historiedidaktisk och litteratur-
didaktisk forskning. Under en period stod företrädare för en 
undervisning som satte färdigheter (skills) i centrum i hård 
motsättning mot företrädare för en mer traditionell inne-
hållsorienterad historieundervisning (content). Efterhand 
utvecklades en ny position, där skills och content inte ställdes 
mot varandra utan sågs som inslag i mer komplexa undervis-
ningsansatser.6  
 Under det senaste året har ett komparativt projekt drivits 
inom CSD där erfarna lärares sätt att tala om sina ämnen 
och sin ämnesundervisning i religion, samhällskunskap, geo-
grafi och historia jämförs. Vår förhoppning är att jämförel-
serna kan bidra till att tydliggöra både likheter och olikheter 
i lärarnas ämnesdidaktiska förhållningssätt. Det är angeläget 
att en forskning utvecklas som tar hänsyn till varje ämnes 
speciella förutsättningar. Samtidigt finns anledning att pröva 
när en gemensam terminologi är möjlig, och när jämförelser 
mellan ämnen kan ge ny insikt. Ett argument för att utveckla 
en jämförande ämnesdidaktisk forskning är också att lärare i 
ungdomsskolan arbetar i mer än ett ämne.7

FORSKARSKOLA MED TRE BEN

Tillsammans med Högskolan Dalarna har Karlstads univer-
sitet nyligen fått en forskarskola beviljad av regeringen för 
yrkesverksamma lärare inom historia och samhällskunskap. 
Vår avsikt är att även forskarskolan skall arbeta med fokus 
på ämnesdidaktisk lärarforskning. Vi tänker oss tre särskilda 
inriktningar. Den första ansluter till vad som ovan beskrivits 
– ”erfarna lärares undervisningsstrategier”. Men vi kan tänka 
oss andra former för materialinsamling än de biografiskt 

orienterade intervjuerna. Erfarna lärares diskussioner med 
lärarstuderande under de s.k. vfu-perioderna är ett exem-
pel på en möjlig väg att studera ämnesdidaktiska samtal i 
praktiken. 
 En annan inriktning som förebeds inom forskarskolan 
har bla inspirerats av forskningsansatsen Learning Studies, 
som utvecklats av Ference Marton och Ulla Runesson efter 
kontakter i bl.a. Hongkong. Man studerar hur grupper 
av lärare förbereder sin undervisning kring ett bestämt 
learning object, och sedan varierar undervisningen kring 
olika kritiska aspekter.8 Denna ansats har främst används i 
studier av matematik, naturvetenskaps- och språkundervis-
ning. Enstaka försök görs nu för att pröva ansatsen i andra 
ämnen. Ansatsen innehåller flera intressanta inslag. Vad är 
ett learning object inom exempelvis historieundervisningen? 
Klassrumsstudier av Ola Halldén visar att åtminstone för 
eleverna är detta ofta ganska oklart.9 Samtalen mellan lärarna 
när de planerar undervisningen är ett viktigt studieobjekt i 
ansatsen, ett annat diskrepansen mellan det planerade och 
det genomförda lärandeobjektet. I Learning Studies ingår ofta 
att lärarna studerar inspelningar av varandras lektioner och 
diskuterar hur man kan förändra upplägget för att nå bättre 
undervisningsresultat. 
 Ett tredje sätt att studera lärares ämnesdidaktiska arbete 
fokuserar på betyg och bedömning. Studier kan då handla 
om hur lärare analyserar av kursplanernas undervisningsmål 
och betygskriterier, hur de konkretiserar dessa mål i den egna 
undervisning och hur de relaterar undervisningen till betyg 
och bedömning. 

SAMVERKAN FÖR FÖRBÄTTRAT LÄRANDE

Inom CSD önskar vi utveckla dessa ansatser inom ”våra” 
ämnen, och utveckla samarbete dels med andra yrkesverk-
samma lärare, dels med andra forskare som kan bidra till att 
utveckla kunskaperna om lärares ämnesdidaktiska arbete. 
Vi tror att den praxisnära ämnesdidaktiska forskningen 
kan bidra till att ”tyst kunskap” blir uttalad,10 att lärares 
erfarenheter bättre tas tillvara, att lärare blir medvetna om 
fler handlingsalternativ för sitt arbete, att våra undervisnings-
beslut blir mer genomtänkta och att som följd av detta fler 
elever och studenter lär sig mer och bättre.

1 Arfwedson, G. (1994). Nyare forskning om lärare. Presentation och kritisk 
analys av huvudlinjer i de senaste årens lärarforskning. Stockholm: HLS Förlag 
1994.
Rhöse, E. (2003). Läraridentitet och lärararbete. Fem livsberättelser. 
Karlstad: Karlstad University Studies.
Goodson, I., & Numan, U. (2003). Livshistoria och professionsutveckling. 
Berättelser om lärares liv och arbete. Lund: Studentlitteratur. 
2 Fransson, G. (2006). Att se varandra i handling: en jämförande studie av 
kommunikativa arenor och yrkesbilvande för nyblivna  fänrikar och lärare. 
Stockholm: HLS förlag. 
3 Sjöberg, S. (2000). Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdi-
daktik. Lund: Studentlitteratur. 
4 Nygren, T. (2006). Vis av erfarenhet. Olika strategier för undervisning i 
historia. I O. Eskilsson & A. Redfors, Ämnesdidaktik ur ett nationellt och 
internationellt perspektiv, Rikskonferensen i didaktik 2006. 
Kristianstad: Kristianstad University Press. 
5 Mossberg Schüllerqvist, I. (In press). Läsa texten eller verkligheten. Tolknings-
gemenskaper på en litteraturdidaktisk bro. Stockholm: Stockholms universitet.

6 Schüllerqvist, B. (2005). Svensk historiedidaktisk forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet, sid. 62-63.
Booth, A., & Hyland, P. (Eds.). (2000). The Practice of University History 
Teaching. Manchester & New York: Manchester University Press, sid 4.
Husband, C., Kitson, A., & Pendry, A. (2003). Understanding History Teach-
ing. Teaching and Learning about the Past in Secondary Schools. Maidenhead & 
Philadelphia: Open University Press, sid 14 ff.
Showalter, E. (2003). Teaching Literature. Malden: Blackwell. 
7 Schnack, K. (1993). Sammenlignende fagdidaktik. I K. Schnack (Red.), 
Fagdidaktik og Almendidaktik. København: Danmarks Lärarhögskole. 
8 Marton, F. (2005). Om praxisnära grundforskning. I I. Carlgren (Red.), 
Forskning av denna världen II – om teorins roll i praxisnära grundforskning 
(s. 105-122). Stockholm: Vetenskapsrådet. 
9 Halldén, O. (1986). Hur etableras elevers inlärningsuppgifter. Ett exempel 
från undervisning i historia. I F. Marton (Red.), Fackdidaktik. Volym II. 
Lund: Studentlitteratur. 
10 Josefsson, I. (2005). Vetenskap och beprövad erfarenhet. I I. Carlgren 
(Red.), Forskning av denna världen II – om teorins roll i praxisnära grundforsk-
ning. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Rolf, B. (1991). Profession, tradition och tyst kunskap: en studie i Michael Pola-
nyis teori om den professionella kunskapens tysta dimension. Nora: Nya Doxa.
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CHRISTINA OSBECK 

Religionslärare i enkät och intervju
Hur formulerar religionslärare sina tankar kring syfte, innehåll och metoder för ämnet? 
Hur har de förändrats över tid? Och vilka reflektioner kan göras på basis av dessa resultat? 
Christina Osbeck, universitetslektor vid Karlstads universitet, ger en kort beskrivning av två 
pågående projekt.

Under innevarande läsår har jag haft glädjen att arbeta med 
två projekt som båda berör religionslärares beskrivning av 
syfte, innehåll och metoder för ämnet. Tillsammans med Per 
Pettersson – docent i religionssociologi vid Uppsala univer-
sitet, verksam vid Karlstads universitet – har jag genomfört 
en enkätundersökning som ingår i ett europeiskt samar-
betsprojekt ”Teaching Religion in a Multicultural European 
Society”, kallat TRES. Inom ramen för Centrum för de 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik har jag påbörjat en 
pilotundersökning, en intervjustudie, om erfarna gymnasie-
lärares tankar kring sitt religionsämne och sin undervisning 
samt hur detta har förändras över tid.

ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

Den svenska delen av enkätstudien riktades både till 
religionslärare i skolan och i skilda religiösa församlingar 
eller föreningar. Trots att s.k. översamplingar gjordes för att 
få med verksamma utbildare inom islam, katolska kyrkan 
och pingströrelsen fick vi endast två grupper, lärare i skolan 
– högstadiet och gymnasiet – och lärare i Svenska kyrkan. 
Sammanlagt var det 171 svarande, 120 från skolan och 51 
från Svenska kyrkan. Gruppen är liten och svarsfrekvensen 
låg, 36 procent, vilket gör att resultaten måste tolkas med 
försiktighet. Att andelen från skolan är så pass hög stämmer 
överens med att två tredjedelar av dem som ursprungligen 
tillfrågades var skollärare. Om de svarande i Svenska kyrkan 
vet vi endast att de arbetar med undervisning, vilket gör att 
de kan vara både präster, församlingsassistenter och -peda-
goger. 
 De mål med undervisningen som vi har haft anledning att 
uppmärksamma är att lära i, av och om religion. I enkäten 
motsvarades dessa mål av formuleringarna ”hjälper elever att 
växa upp i enlighet med sin egen religiösa tradition”, ”stödjer 
elever att med religiösa värden som grund forma sin egen 
identitet” samt ”ger information om olika religioner och kyr-
kor”. Trots att skillnaderna i stöd för dessa mål tydligt skiljer 
sig mellan de båda grupperna, skollärare och kyrklärare, är 
prioritetsordningen den samma. I båda grupperna får lära 
om starkast stöd, 95 procent av skollärarna och 78 procent 
av kyrklärarna bejakar detta mål, och lära i religion får det 
svagaste stödet, bejakat av 37 respektive 65 procent.
 I skolan är förklarande och diskuterande arbetsformer de 

mest förekommande. Att förklara religiösa frågor och ämnen 
för eleverna får det starkaste stödet. 76 procent av de tillfrå-
gade arbetar ofta så. Att diskutera religiösa eller samhälleliga 
frågor följer strax därefter. 75 procent använder ofta denna 
arbetsform i sin undervisning. Bön eller mediation används 
sällan. Sju procent menar att de gör det ofta. Här återfinns 
också, inte helt förvånande, den största skillnaden i relation 
till kyrkan. 
 I stor utsträckning är de metoder som skollärarna använ-
der ofta också de arbetsformer som de skattar som viktiga. 
Det finns emellertid ett undantag. 93 procent menar att det 
är viktigt att besöka relevanta platser utanför skol-/undervis-
ningsmiljön medan endast 15 procent menar att de gör det 
ofta. 
 Två av de mest anmärkningsvärda resultaten kan alltså 
sägas vara att både skol- och kyrklärarna bejakar lära-om-
målet starkast samt att diskrepensen mellan praktik och ideal 
då det gäller studiebesök som arbetsform är så stor. Studien 
kommer att presenteras i en antologi från det europeiska 
TRES-projektet under hösten.

INTERVJUUNDERSÖKNINGEN

I intervjuundersökningen uppmärksammas religionslärarnas 
syfte, innehåll och metoder för undervisningen över tid, 
dvs. hur de menar att det såg ut tidigt i yrket och hur de 
anser att det är idag. De beskriver även hur de uppfattade 
syfte, innehåll och metoder i arbetet under sin egen skoltid, 
universitetsutbildning och lärarutbildning. Studien är en 
pilotundersökning, endast fyra intervjuer har genomförts, 
och analyserna är ännu inte klara. De intervjuade religionslä-
rarna har arbetet mellan trettiotvå och trettiofem år i yrket. 
 En generell iakttagelse om ämnets förändring över tid är 
att undervisningssituationen och ämnet förefaller ha blivit 
mindre laddat. Flera intervjupersoner berättar hur de i bör-
jan av sin yrkesgärning fick lägga tid på att legitimera ämnet 
visavi både rektor, kollegor, föräldrar och elever. Idag är det 
mera tacksamt att undervisa religionskunskap. Många elever 
är intresserade och risken att uppfattas som kristet missione-
rande är mindre. Någon kommenterar också att nyutbildade 
lärares egen relation till ämnet idag kan uppfattas som mer 
distanserad. 
 Ämnets syfte i relation till kursplaner har förändrats. Flera 
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beskriver hur ämnet utvecklades till att lägga större vikt vid 
elevernas egen självförståelse. Den existentiellt tolkande 
dimensionen ökade. Någon beskriver denna förändring i 
relation till en generell process i skolan där den progres-
siva pedagogiken får större betydelse. Övergången mellan 
konfessionell och icke-konfessionell undervisning blir alltså 
otillräckligt beskriven som en övergång från lära i till lära 
om religion. Förändringen sker stegvis från en konfessio-
nellt orienterande undervisning till en icke-konfessionellt 
tolkande undervisning. Lära av dimensionen skulle alltså 
med utgångspunkt i en sådan tankefigur vara en tämligen 
sen företeelse.
 Samtidigt kan man se att intervjupersonernas egna syften 
med sin undervisning i ämnet förefaller ha varit relativt 
konstanta över tid. Några skilda idéer handlar om att genom 
eget engagemang inspirera till intresse för ämnet så att 
eleven söker sig vidare på egen hand, att genom samtal väcka 
unga för vikten av att ha en genomtänkt livsuppfattning, 
att genom mötet med andra få blick för den egna positio-
nen men också få möjlighet att vidga den samma, samt att 
genom en systematisk undervisning ge unga möjlighet att 
förstå sammanhang inom skilda tros- och livsåskådningar. 
 Ämnets innehåll har förändrats. Samtliga intervjuade 
beskriver en process där stoffet i kristendom, särskilt kyrko-
historia, har minskat till förmån för kunskap om icke-kristna 
religioner samt etik, särskilt etiska diskussioner. Till förmån 
för ”prat” säger någon. Alla beskriver hur tillgången på infor-
mation har ökat, men flera menar samtidigt att kunskaps-
mängden har minskat.
 Arbetsformerna förefaller inte ha förändrats i lika hög 
grad som innehållet. Genomgångar och helklassdialoger 
varvas med filminslag och gruppdiskussioner. Också längre 
grupparbeten genomförs. Informationens lättillgänglig-
het har förändrat förutsättningarna för genomförande av 
grupparbeten. Kanske har detta också gjort dem vanligare. 
För en av de fyra intervjuade är studiebesök närmast basen 
för verksamheten. Här är det bl.a. vikten av att möta levande 
religion som framhålls.
 Hur undervisningen tar form är relaterat till förutsätt-
ningar och ramar för verksamheten på skilda plan. Lärare och 
elever utgör själva, med sina skilda resurser, ramar för varan-
dra i undervisningssituationen. Här finns också näraliggande 
organisatoriska faktorer som påverkar klassrumssituationen. 
Runtomkring finns skilda gemenskaper som lärare ingår i 
och som också påverkar verksamheten. Såväl skolpolitiska 
intentioner som generella samhällsförändringar och ström-
ningar inverkar på undervisningssituationen. 
 På vart och ett av dessa plan nämns flera faktorer som de 
intervjuade menar har haft reell effekt på deras verksamhet. 
Några sådana exempel är att eleverna upplevs som mindre 
koncentrerade. De längre lektionspassen påverkar också 
arbetssättet, förmodligen till förmån för eget arbete. De 
förändrade arbetsgemenskaperna på skolan, arbetslag utifrån 
program, har inneburit en större fokusering på gemensamma 
elever och mindre fokus på ämnet. Kursplaneförändringar 
har gjort valen av innehåll friare vilket vissa menar är positivt 

och andra problematiskt. Den ökade invandringen i samhäl-
let har gjort att fler religioner finns representerade i klass-
rummet vilket ses som en tillgång. 

NÅGRA REFLEKTIONER

Då mycket arbete fortfarande återstår, särskilt med inter-
vjustudien, är det för tidigt att skriva fram några slutsatser. 
Dessa båda studier kan också endast i begränsad utsträckning 
ställas i relation till varandra. Med dessa reservationer gjorda 
vill jag ändå avsluta med några övergripande reflektioner. 
 Religionsämnet är idag ett mindre laddat ämne än vad 
det var i slutet av 60- och början av 70-talet, vilket förmod-
ligen har med förändringar i det svenska samhällsklimatet 
härvidlag att göra. Förändringen förefaller ge positiva förut-
sättningar för undervisningen. Men finns det också problem 
med detta? Finns det en risk att religion blir så ”oladdat” att 
den nästintill kommer att sakna sin ”levande” karaktär? Skill-
naden mellan tolerans och likgiltighet, som Ola Björlin skrev 
om i förra numret av ”Religion och livsfrågor”, tenderar 
för den oengagerade att flyta samman. Finns det en allmän 
hållning till religion som kan sägas utmärkas av distans, och 
kan den i så fall ses som en bidragande förklaring till att lära-
om-målet också är det mål som får starkast stöd bland dem 
som undervisar i Svenska kyrkan? Bidrar också bristen på 
studiebesök till att religion inte får den ”levande” prägel som 
den möjligen annars hade fått?
 Innehållsmässigt har kristendomsstoffet minskat menar 
de intervjuade. Är det så generellt och vad är i så fall rimligt? 
Någon talar om minskade möjlighet att gå in på olika kristna 
traditioner och någon annan om svårigheten att uppmärk-
samma bibeltext. Flera talar om att kunskapsmängden i 
ämnet har minskat trots större tillgång till information. Är 
det verkligen så eller handlar detta istället om att föreställ-
ningar om en fast ämneskanon har ifrågasatts? Och finns det 
gränser för hur pass fria de existentiella och etiska samtalen 
bör vara? 
 Med blandade känslor läste jag för närmare tio år sedan 
Jonas Frykmans bok ”Ljusnande framtid!”. I boken riktas 
kritik mot att skolan inte bättre lyckas komma tillrätta med 
social snedrekrytering. Skolan kritiseras för att arbeta för 
mycket med formgivning av elevers identitet och för lite 
med att utveckla kunskaper hos dem. Var står vi idag? I den 
allmänna debatten talas det mycket om fasta kunskaper, kon-
troll och ordning i skolan, en debatt som är nog så proble-
matisk. Samtidigt har den redovisade pilotundersökningen 
fått mig att tydligare se behovet av religionsdidaktiska studier 
som beskriver vad elever har lärt sig under sina religions-
studier och därmed också undersöker i vilken utsträckning 
utbildningen är likvärdig. Kanske är direktiven för ämnet 
som flera av mina informanter menade, för fria? Vi får inte i 
skolan missa möjligheten att utveckla specifik kunskap och 
begrepp hos de elever som i sitt vardagsliv i övrigt inte får 
den chansen. 

CHRISTINA OSBECK
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STEFAN LINGVALL 

Den frånvarande samen
Då Stefan Lingvall som lärarstuderande mot slutet av sin utbildning skulle skriva sitt 
examensarbete valde han att studera åtta religionsläroböckers framställning av samerna. 
Studien visar att samerna överhuvudtaget inte nämnts i fyra av dem. I flera av böckerna 
ges en framställning som kan uppfattas som uttryck för exotism. Vad innebär detta och hur 
ska det förstås i relation till läroplanens skrivningar? 

SAMERNAS PLATS I RELIGIONSKUNSKAPSÄMNET

Samerna utgör ursprungsbefolkningen i Sverige och deras 
religion borde därför, i mitt tycke, ha en given plats i religi-
onsämnets läroböcker. Men är det verkligen så? Vilka förut-
sättningar finner man i läroböckerna för att elever ska kunna 
skaffa sig kunskap kring samerna och deras religion? 

 Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och  
 specialutformade program samt den gymnasiala vuxenutbildningen 
 dessutom har kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk,   
 religion och historia  (Lpf 94, s. 10).

Ovanstående citat hämtat ur Lpf 94 visar att gymnasieskolan 
ska arbeta för att alla elever har en kunskap kring de natio-
nella minoriteterna och i det begreppet ingår samerna. Mina 
egna erfarenheter av skolan, som elev, som lärarstudent och 
som lärare säger dock att endast en av de nationella minorite-
terna tas upp i stor utsträckning i undervisningen. Judendo-
men behandlas grundligt både i religions- och historieämnet. 
Det skall nämnas att det inte anges vilket ämne som ansvarar 
för att ge eleverna de ovan nämnda kunskaperna. Men med 
tanke på vilken ämneskunskap det rör sig om måste det ses 
som troligt att det i första hand berör religionskunskapen 
och historieämnet. Av dessa ämnen är det endast religions-
kunskap som i skrivande stund är ett kärnämne och som alla 
elever läser. De flesta elever läser dock bara A-kursen och 
Religionskunskap A på gymnasienivå är en 50-poängskurs. 
Detta innebär en svår prioriteringsfråga, hur ska denna 
begränsade tid nyttjas? Min erfarenhet säger att den största 
delen av A-kursen går åt till att studera judendom, kristen-
dom och islam. Därefter avhandlas buddism, hinduism och 
etik och moral. Att världsreligionerna prioriteras är logiskt 
men man måste även vara medveten om att när man som 
lärare gör denna prioritering så väljer man automatiskt bort 

någonting annat. För mig personligen känns det viktigt att 
beröra samerna i religionsundervisningen. Dels på grund 
av de mål som finns angivna i Lpf 94, men främst på grund 
av att samerna spelar en viktig (men bortglömd) roll i den 
svenska historien och kulturen. 
 I antologin ”Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av för-
ändring” har religionshistorikern Olov Dahlin skrivit avsnit-
tet ”Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?”. 
Dahlin diskuterar där bland annat kring begreppet exotism. 
Han menar att många läroboksförfattare har en tendens att 
välja texter och bilder som på ett alltför starkt sätt framhäver 
det annorlunda hos olika etniska religioner. Resultatet blir 
då exotism, det vill säga att det man visar upp eller beskriver 
känns annorlunda, konstigt och avlägset för läsaren. För att 
undvika detta menar Dahlin att en presentation av samerna 
bör vara ett av flera exempel på etnisk religion. Dahlin menar 
även att samerna bör finnas med i alla läroböcker i ämnet 
religionskunskap på grund av att de ofta osynliggörs i det 
svenska samhället. 

EN FÖRBISEDD RELIGION I LÄROBÖCKERNA

Min studie är utförd på åtta läroböcker i ämnet religions-
kunskap på gymnasienivå. Läroböckerna är en betydande 
faktor i hur undervisning och planering läggs upp, speciellt 
för nyblivna lärare som mig själv. Forskning av både Göran 
Fransson och Arja Paulin visar att den första tiden i lärar-
yrket ofta präglas av stress och tidsbrist. På grund av denna 
tidsbrist kan det vara skönt att kunna luta sig mot läroboken 
och dess upplägg för att undvika att lägga allt för mycket tid 
och kraft till att leta material och arbetsuppgifter på annat 
håll.
 Studiens resultat visar att samerna och deras religion inte 
nämns överhuvudtaget i fyra av de åtta läroböckerna. När 
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samerna väl nämns ges de ett väldigt begränsat utrymme. 
Den samiska religionen återfinns då som en del av korta 
avsnitt/kapitel med rubriker som naturreligioner eller etniska 
religioner. Ett sådant avsnitt finns med i de flesta av läro-
böckerna men det är tyvärr vanligt att det generaliseras kring 
olika etniska religioner på ett olyckligt sätt. Endast två av de 
åtta böckerna ger en, i mitt tycke, tillfredställande bild av 
samerna och deras religion. Dessa två böcker innehåller (trots 
det begränsade sidantalet) rikligt med fakta kring samerna 
och texterna är dessutom fria från generaliseringar och vär-
deladdade uttryck. Den samiska religionen presenteras dock 
i flera andra fall på ett sätt som kan leda till exotism. Olika 
etniska religioner, inkluderat den samiska, jämförs då med de 
stora världsreligionerna på ett sätt som gör att de för läsaren 
kan kännas som just avlägsna, konstiga och avvikande. Det 
förekommer även väldiga generaliseringar kring olika etniska 
religioner, exempelvis genom att samer, aboriginer, indianer 
och olika afrikanska folkslag dras över en och samma kam 
istället för att beskrivas som egna och unika religioner och 
kulturer. Dessa generaliseringar leder till att läsaren får en 
felaktig bild. Förståelsen för olika religioner och kulturer 
riskerar då att minska istället för att öka. 

VARFÖR ÄR SAMEN FRÅNVARANDE?

Religionskunskap är ett ämne som kräver en mängd priori-
teringar från lärarens sida. Detta beror på att tiden som finns 
till förfogande är knapp i förhållande till den mängd stoff 
som finns att välja bland. Läroboken är inte liktydig med 
kursen som helhet, men den är ofta en viktig del av kursen. 
Att som lärare tro att man ska kunna hinna beröra allt som 
står i läroboken under kursen skulle vara både orimligt och 
naivt. Istället måste man vara beredd att hela tiden prioritera 
vad som ska tas upp på lektionerna och vad som måste väljas 
bort. Allt som finns med i läroböckerna kommer således 
inte att tas upp i undervisningen men om en religion inte 
finns med överhuvudtaget borde detta ju innebära att risken 

ökar betydligt att just denna religion åsidosätts. Detta talar 
alltså för att samerna och deras religion riskerar att förbises i 
undervisningen.
 Vad beror det då på, att samerna inte tas upp på ett 
utförligare sätt i läroböckerna? Ett möjligt svar är naturligt-
vis att den samiska religionen helt enkelt prioriteras bort 
till förmån för andra religioner. En annan möjlighet skulle 
kunna vara att det till en viss grad är tabubelagt att diskutera 
samerna. Kanske finns det en skamkänsla över hur sam-
erna behandlats i samband med att den samiska religionen 
förbjöds och de tvingades att konvertera till kristendomen. 
Denna skamkänsla skulle kunna vara en eventuell förklaring 
till att man sopar denna del av den svenska historien under 
mattan istället för att lyfta fram och diskutera den. 

VIKTEN AV ATT UNDVIKA EXOTISM

Att den samiska religionen i vissa fall beskrivs på ett sätt som 
kan leda till exotism är självklart väldigt olyckligt. Religi-
onsdidaktikern Kjell Härenstam talar i boken ”Kan du höra 
vindhästen” om olika kunskapssyner för att beskriva icke-
kristna religioner i läroböcker. En av dessa kunskapssyner 
är den hermeneutiskt/dialektiska som i första hand handlar 
om att vidga läsarens förståelsehorisont. Lärobokstexter 
skrivna ur det perspektivet ska alltså ge eleverna möjligheter 
att skaffa sig en ökad förståelse kring olika religioner och 
kulturer. Att kunna förmedla en kunskap som leder till 
att eleverna får en ökad förståelse och tolerans gentemot 
olika kulturer, detta är enligt mig den viktigaste uppgiften 
en lärare i religionskunskap har. Exotism är ingenting som 
hör hemma i skolans värld. Det spelar ingen roll om det 
handlar om hinduism, islam, judendom, kristendom eller 
den samiska religionen. En religion får aldrig målas upp som 
något konstigt och avvikande, speciellt inte i en lärobok eller 
av en lärare. 

STEFAN LINGVALL

LITTERATUR
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THOMAS KARLSSON 

Esoterism som ämne i  
nutida religionskunskap
Esoteriska rörelser utgör ett område som enligt Thomas Karlsson 
– doktorand i religionshistoria vid Stockholms universitet, gymnasielärare 
i religionskunskap och kulturhistoria samt grundare av Dragon Rouge 
– väcker intresse hos unga. Samtidigt är kunskapen om området begränsad 
och många läroböckers beskrivningar skulle behöva uppdateras menar han. 

Under en religionskonferens på Göteborgs universitet som 
anordnades av forskarorganisationen FINYAR (www.finyar.
se) berättade Dr. J. Gordon Melton, ledande amerikansk 
forskare om nya religiösa rörelser, att fler än hälften av de nya 
amerikanska religiösa rörelserna kan benämnas som esote-
riska.  Eftersom esoteriska rörelser blomstrar och inte minst 
väcker unga människors nyfikenhet är det som religionslärare 
lämpligt att ha kännedom om esoterismen. 
 Inom religionshistorien har västerländsk esoterism 
vuxit fram som ett nytt forskningsfält och blivit en av de 
mest uppmärksammade inriktningarna internationellt 
sett.   Forskningen om västerländsk esoterism spänner över 
områden som kabbala, alkemi, rituell magi, rosenkreutzar-
rörelsen, frimureriet, 1800-talets ockultism och samtidsfeno-
men som Wicca och New Age. Under en lång tid betraktades 
esoterismen med skepsis från akademiskt håll. Teologerna 
uppfattade de esoteriska lärorna som kätterska och naturve-
tarna betraktade dem som vidskepliga (Bogdan, 2002, s. 75). 
Forskaren Frances Yates (1899-1981) hävdade i motsats till 
tidigare uppfattningar att esoterismen, eller vad hon kallade 
’den hermetiska traditionen’, varit avgörande för framväxten 
av upplysningstidens värderingar och den moderna vetenska-
pen, en tanke som den svenske idéhistorikern Johan Nord-
ström förde fram redan på 1930-talet (Nordström, 1934, s. 
14). 
 Esoterism är allt annat än någonting enhetligt och spän-
ner mellan en rad olika tendenser, både vad gäller ideologiskt 
innehåll, praktiker och sociala sammansättningar. Många av 
de nya esoteriska rörelserna har en mycket ung genomsnitts-
ålder och verksamheten finns främst på internetforum och 
olika web-communities. Är grupperna överhuvudtaget orga-
niserade är organisationsformen lös och livslängden på grup-
perna sällan mer än några år. Det finns till skillnad från dessa 
grupper äldre och väletablerade rörelser som kan benämnas 
som esoteriska, däribland frimurarna, rosenkorsarna, teoso-
ferna och antroposoferna, men jag kommer i denna artikel 
fokusera på det akademiska ämnet Västerländsk esoterism 
och de uttryck vi möter bland unga. 

DEN VÄSTERLÄNDSKA ESOTERISMENS HISTORIA

Begreppet västerländsk esoterism är en metodisk konstruk-
tion som forskare utvecklat för att täcka in ett flertal olika 
rörelser, tänkare och traditioner, som trots stora olikheter har 
vissa betydelsefulla gemensamma nämnare. Den västerländ-
ska esoterismen kan betraktas som en tredje tankeströmning 
vid sidan av grekiskt rationellt tänkande och judisk-kristen 
tro, de två stora tanketraditioner den västerländska kultu-
ren vilar på. Inom den västerländska esoterismen finns ett 
motstånd mot både rationellt tänkande och dogmatisk tro. 
Människan och universum betraktas på ett holistiskt sätt 
som varandras spegelbilder, vilket innebär att människan kan 
få kunskap om Gud och naturen genom studier av sitt eget 
inre, och även åt andra hållet, att utforskningar av naturen 
och teologiska studier hjälper människan att avslöja san-
ningar om sitt inre. Esoterismen karaktäriseras dessutom av 
att denna kunskapsprocess sker gradvis genom olika steg av 
initiation. Grunddragen i västerländsk ockultism återfinns 
inom gnosticism och hermetism, även om begreppet väster-
ländsk esoterism främst betecknar de tankar som växte fram 
under renässansen, då kabbala, nyplatonism, medeltida magi 
och hermetism sammanfördes.   

VAD ÄR ESOTERISKT?

Adjektivet ’esoterisk’ går tillbaks till antiken och betecknande 
pythagoréernas läror. Ordet ’esoterism’ som ett substantiv är 
av senare datum och populariserades 1856 av fransmannen 
Alphonse Louis Constant, även känd under pseudonymen 
Eliphas Levi, och ordet introducerades i engelskan av teoso-
fen A. D. Sinnet år 1883. Levi introducerade även begreppet 
’ockultism’ som sannolikt uppfanns av honom själv, med 
inspiration från Agrippas ”De Occulta Philosophia” från 
1533. Begreppen ockultism och esoterism har ofta ansetts 
beteckna samma fenomen, men många forskare har ansett 
det fruktbart att hålla begreppen isär. Wouter J. Hanegraaf 
argumenterar för att begreppet ockultism bör användas 
för att beteckna en specifik utveckling inom esoterismen 
(Hanegraaf, 1998, s. 384 f ).    
 En ofta använd definition av esoterism kommer från 
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sociologen Edward E. Tiryakian. Han definierar esoterismen 
som det trossystem eller den teoretiska kunskap som de 
praktiker ockultismen inbegriper, vilar på.  Ockultismen är 
praktiken och esoterismen teorin (Tiryakian, 1974, s. 499).   
 Professor emeritus Antoine Faivre, som är en ledande 
auktoritet inom det akademiska ämnet “västerländsk esote-
rism” skriver i boken ”Esoterismen” att esoterismen inte är 
ett område som konst, filosofi eller kemi, utan snarare ett sätt 
att tänka (Faivre, 1992, s. 6). Faivre menar att esoterismen 
kännetecknas av tankar om dolda samband mellan univer-
sums synliga och osynliga delar, att naturen är besjälad, att 
det finns mellanliggande nivåer mellan det jordiska och det 
gudomliga, liksom betydelsen av initiation och möjligheten 
till personlig andlig förvandling.  

ESOTERISM BLAND UNGA

Det finns anledning att som religionslärare öka sin förståelse 
för vad esoterismen innehåller för tankar och uttryck, inte 
minst eftersom den har stor dragningskraft på många unga. 
Då forskningen länge behandlat esoterismen styvmoderligt, 
eller direkt negativt, präglas fortfarande många läroböcker av 
en syn på esoterismen som skulle vinna på att uppdateras. 
 Jag kommer i det följande kortfattat presentera ett urval 
esoteriska strömningar som har stor andel unga som enga-
gerade och som figurerar frekvent i diskussioner på internet-
forum med unga som målgrupp, exempelvis det populära 
alternativkulturella www.helgon.net som presenteras som: 
”ett community för människor med alternativa kläd- och 
musikstilar som synthare, gothare, hårdrockare, punkare och 
närliggande stilar” (www.helgon.net). Den strömning jag 
fokuserar på är den ockultistiska, som ibland har band till 
antingen satanism, asatro och wicca (modern häxrörelse), 
men oftare till moderna tolkningar av judisk mystik och 
kristen 1800-tals teosofi. På helgon.net finns under rubriken 
”religion och tro” speciella forum inriktade på ”ockultism”, 
”satanism”, ”asatro” och ”wicca”, liksom ämnen som ”abra-
hamitiska religioner”, ”övernaturliga fenomen” och ”ateism”.  
 Esoteriska rörelser kallas ibland ockultististiska. Inte 
sällan föredrar utövare själva termen ”hermetism”, uppkallad 
efter den senantika visdomsgestalten Hermes Trismegistos 
och de under Renässansen så uppskattade skrifterna ”Corpus 
Hermeticum”. Benämningen ockultistiska rörelser är dock en 
etablerad religionvetenskaplig benämning, även om man bör 
ha i åtanke att man som forskare och lärare bör vara försiktig 
med etiketter som inte rörelserna använder om sig själva.  
 De ockultistiska rörelser som finns i Sverige betonar att 
de är initiatoriska, vilket innebär att man passerar genom 
ett gradsystem. Förebilden för detta är frimurarnas grad-
mystik, men har för de flesta moderna grupper inspirerats 
av engelska Golden Dawn som under något decennium 
på 1800-talet samlade en rad excentriker, konstnärer 
och författare, som Draculas författare Bram Stoker och 
nobelpristagaren W. B. Yeats. Den eklektiska esoterism som 
utformades i England under 1800-talet i ordenssällskap som 
Golden Dawn har sedan dess haft en avgörande betydelse för 
modern esoterism. Det typiska för dessa strömningar är att 
frimurarnas gradsystem på ett explicit sätt förenats med den 

judiska mysterietraditionen kabbala. I Sverige finns idag ett 
antal sällskap som ägnar sig åt kabbala och majoriteten av 
dessa utövar en kabbala som helt eller delvis går tillbaks till 
Golden Dawn. Aleister Crowley (1875-1947) som en period 
var medlem i Golden Dawn är en av de mest omtalade 
magikerna och ledde den engelska avdelningen av den tyska 
orden Ordo Templi Orientis, oftast benämnd som O.T.O. 
Genom Crowley har O.T.O. under 1900-talet varit en av 
de ockulta ordnar som dragit till sig mest uppmärksamhet. 
Inom O.T.O. utövas kabbalan såsom den tolkades av Aleister 
Crowley och O.T.O. finns representerad i Sverige. 

KABBALA I SVERIGE

I Sverige grundades i början av på 1990-talet ordenssällska-
pet Dragon Rouge som utövar en kabbala med fokus på dess 
skuggsida, kallad ”Sitra Ahra”, vilken antas ge kunskap om 
människans dolda sidor och leda till ökad kreativitet. Golden 
Dawn har funnits representerad i Sverige men splittrades 
i ett par mindre fraktioner som därefter utvecklats till 
självständiga ordenssällskap. Sodalitas Rosae Crucis (S.R.C) 
är ett av dessa och blandar Golden Dawns ritualer med 
gnostiska traditioner och riter från frimureriet. Den andra 
är Ordo Primae Lucis (O.P.L) som studerar kristen teosofi, 
alkemi, teurgi och kabbala. I Sverige finns även avdelningar 
av martinistorden Ordre Reux Croix (O.R.C) och den eso-
teriska organisationen Buiders of the Adytum (B.O.T.A) där 
kabbala finns som en viktig grundpelare. Även den svenska 
satanistiska gruppen Misantropiska Lucifer Orden (M.L.O), 
numera kallad The Temple of the Black Light, har inspirerats 
av kabbalan och dess beskrivningar av den mörka sidan. 
 När artisten Madonna i medierna deklarerade sitt enga-
gemang i kabbalan väckte detta stor respons bland många 
nyandliga. Den form av kabbala Madonna ägnar sig åt är 
inte traditionell utan en speciell tolkning som utvecklats 
inom det framgångsrika amerikanska Kabbalah Center lett 
av Philip och Karen Berg och deras två söner Yehuda och 
Michael. Trots uppmärksamhet i svensk media tycks rörelsen 
inte etablerats i Sverige på allvar (Karlsson, opubl.). 

KAOSMAGI OCH TRADITIONALISM

Ockultistiska rörelser är ofta relativt lösa i sin organisations-
form med en hög grad av individualism.  De eftersträvar som 
regel att sammanfoga olika tanketraditioner och religioner 
och blandar på ett mycket eklektiskt sätt östasiatiska idéer, 
mystik från judendom, kristendom och islam och moderna 
psykologiska teorier. Inte sällan har dessa rörelser formen 
av rena intresseföreningar utan något som helst dogmatiskt 
innehåll. På 1980-talet växte en form av ockultism fram som 
kallas för ”kaosmagi” och som menar att alla gamla tradi-
tioner är onödiga och att individen helt fritt kan skapa egna 
ritualer. Kaosmagin har av forskaren Hugh B. Urban betrak-
tats som ett uttryck för postmodernismen och dess ifrågasät-
tande av eviga sanningar (Urban, 2006, s. 223). Kaosmagin 
växte sig stor bland engelska underground-musiker och 
konstnärer och fick även spridning till Sverige. Delvis som 
en reaktion på detta blev den så kallade “traditionalismen” en 
populär form av esoterism runt millenieskiftet. Traditiona-
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lismen går tillbaks till början av 1900-talet och tänkare som 
René Guenon (1886-1951) och Julius Evola (1898-1974) 
vilka förde fram en mycket konservativ tolkning av esoteris-
men där sanningen ses som absolut och gemensam för alla 
religioner oavsett tid och kultur. Trots traditionalismens egna 
anspråk att i platonsk anda representera eviga idéer är den att 
betrakta som ett modernt fenomen. Även traditionalismen 
blev runt millennieskiftet populär bland musiker och konst-
närer som inte sällan tidigare haft band till kaosmagin, trots 
att kaosmagi och traditionalism kan ses som esoterismens 
filosofiska motpoler. De nutida ockultistiska rörelserna har 
nästan undantagslöst band till alternativkulturer, där musik 
och olika musikgrupper spelar en betydande roll. Ibland 
tycks idéinnehållet vara underordnat den estetik som kan 
återfinnas i esoterismen.  

SAMMANFATTNING 

Esoteriker vill gärna framställa esoterismen som en tanke-
strömning som kan sammanföra visdom från alla olika filo-
sofier och religioner och på så sätt hindra religiösa motsätt-
ningar –  en tanke som även omfattas av vissa forskare som 
exempelvis professor emeritus Erik Hornung som avslutar

sin bok ”The Secret Lore of Egypt: Its Impact on the West” 
med orden:
 
 All Hermetism is by its very nature tolerant. Hermes Trismegistus is a  
 god of harmony, of reconciliation and transformation, and he preaches  
 no rigid dogma. He is thus an antidote to the fundamentalism that   
 must be overcome if we desire to live in peace 
     (Hornung, 2001, s. 201). 
 

Forskare som Frances Yates har sett esoterismen som före-
gångare till upplysningstidens värderingar och den moderna 
vetenskapen. Även om dessa påstående anses som överdrivna 
av flertalet nutida forskare är det rimligt att se framväxten 
av esoteriska rörelser i väst som ett uttryck för moderna och 
postmoderna värderingar. Där den etablerade religionen 
anklagas för att vara stelbent och dogmatisk erbjuder de 
esoteriska rörelserna en hög grad av individualism och per-
sonliga tolkningar. I den form som kallas New Age talar man 
om ett andligt smörgåsbord där individen själv väljer vad den 
vill ha för andlighet. Individualismen, multireligiositeten 
och de lösa organisationsformerna kan förklara esoterismens 
popularitet bland unga och varför de växer i västvärldens 
individualiserade kultur.  

THOMAS KARLSSON
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NILS-ÅKE TIDMAN 

Att förvalta glädjens pund –  
Selma Lagerlöf och kristendomen

Vilket förhållande hade Selma Lagerlöf till kristen tradition 
och hur ska vi förstå hennes livstolkning? Genom att 
använda ackordet som metafor visar Nils-Åke Tidman 
– teologie och filosofie kandidat, gymnasielärare och nytill-
trädd vice ordförande i FLR – på skilda toner 
i Lagerlöfs tänkande vilka tillsammans stundom ljuder 
harmoniskt och stundom på annat sätt. Men så är också vår 
livsförståelse, precis som livet självt – i rörelse.

Den 20 november i år är det 150 år sedan Selma Ottilia 
Lovisa Lagerlöf föddes på den lilla herrgården Mårbacka i 
Östra Ämtervik i Värmland. Då kunde ingen ana att den 
lilla flickan med en missbildad höft skulle bli en av Sveriges 
främsta författare. Den första kvinnliga yrkesförfattaren, den 
första kvinnan i svenska akademien, den första kvinnan som 
får nobelpris i litteratur. 
 Långt tidigare år 1008, döptes den svenske kungen Olof 
Skötkonung i Husaby källa i Västergötland. Hans dop bru-
kar betraktas som gränsen för kristendomens intåg i Sverige. 
Selma Lagerlöf 150 år och kristendomen 1000 år i Sverige. 
Två jubileer under detta nådens år 2008. Låt oss samman-
föra dem: Hur framträder kristendomen i Selma Lagerlöfs 
författarskap? Hur såg hennes egen tro ut?
 Selma Lagerlöf hade en i grunden positiv inställning till 
kristendomen, men till något särskilt samfund kan vi inte 
föra henne. Inte heller var hon traditionellt kyrkkristen. 
Om man ändå vill placera henne i samfundsvärlden tror jag 
att ”radikal och fritänkande missionsförbundare” kommer 
närmast hennes uppfattning i religiösa frågor.
 När hon fick frågan om sin personliga tro hänvisade hon 
en gång till liknelsen om de tio punden:
En rik man ska ut på en resa och han fördelar sin förmögen-
het mellan sina tjänare och ger dem i uppdrag att förvalta 
kapitalet tills han kommer hem. När den rike mannen 
kommer tillbaka blir det räkenskap och den som har använt 
det anförtrodda kapitalet så att det har vuxit maximalt 
får beröm, men den som i rädsla för husbonden har gömt 
undan sitt kapital klandras. Det grekiska ord som översätts 
med ”pund” i den svenska bibeln är ordet ”talent”. 
 Den största och viktigaste händelsen i Selma Lagerlöfs liv 
var upptäckten av den egna talangen. Hon kände sig redan 
tidigt i livet utvald till att bli diktare, men det innebar också 
ett ansvar att använda och utveckla talangen. Som författare 
är Selma Lagerlöf mycket omsorgsfull och noggrann. Ordet 

text betyder ursprungligen vävnad, textil, och Selma Lagerlöf 
ser till att alla trådar hon tar fram vävs in i textens helhet. 
Inga trådar lämnas lösa. Handarbete och sömnad var en 
självklarhet för den tidens kvinnor, men det låg inte alls för 
Selma Lagerlöf. Istället sömmade hon texter. Men det kunde 
vara nog så jobbigt att förvalta sitt pund och vara en begåvad 
författare. I ett brev till väninnan Sophie Elkan skriver hon:

 Den är en enda, lång variation över ordet vilja. Det är verkligen som om ing 
 enting vore mig medfött, utan som om jag skapat min begåvning själv genom  
 att önska fram den. Ja, ärelystnaden är mig nog medfödd och rimmarförmå 
 gan, men så knappast något mer. Men om du visste hur dum jag varit och   
 ännu är, så skulle du allt hållit det för tämligen otroligt att en sådan som jag  
 var vid 20 år, kunde bli författarinna vid 30.

Sitt svar på frågan om sin religion hämtar Selma Lagerlöf 
från Bibeln som hon var väl inläst i. Som så ofta framträder 
hon här som skenbart traditionell i sin livssyn genom att 
svara med ett bibelcitat. Egentligen var hon mycket av en 
nytänkare och radikal – feminist, liberal, socialist – och det 
gällde även området religion.

LUTHER, DARWIN,TEOSOFI OCH SPIRITISM I SAMMA PERSON

En persons livsåskådning kan beskrivas som ett ackord av 
olika toner, olika tankar, attityder och känslor som bildar en 
helhet, en klang. Selma Lagerlöfs livsåkådningsmässiga miljö 
har beskrivits av Gunnel Weidel i doktorsavhandlingen ”Hel-
gon och gengångare”.
 I hemmet Mårbacka, i Selmas uppväxtmiljö, hade man 
levt enligt svensk kristen tradition i bondesamhället. Kyrkan 
besöktes på söndagarna visserligen utan entusiasm men ändå 
och man läste ur Bibeln och ur olika postillor. Här grundla-
des antagligen den tro på Guds försyn, att Gud till slut ska 
ställa allt tillrätta, en grundtrygghet, som Selma Lagerlöf bar 
med sig hela livet och som framträder i hennes författarskap 
som ett grundton, en djup orgelton. Försynstron kan betrak-
tas som ett lutherskt arv så som Margareta Brandby-Cöster 
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gör i sin doktorsavhandling om lutherska tankefigurer hos 
Selma Lagerlöf. En bild av fromhetslivet i Östra Ämtervik 
och Mårbacka ger Selma Lagerlöf i romanen Jerusalem, när 
hon beskriver Ingemarssläktens traditionsstyrda liv.
 En fränare och vildare ton kommer från den folktro som 
Selma Lagerlöf kom i kontakt med redan som barn. Hennes 
samtid fick uppleva att den gamla kyrksocknen började lösas 
upp. Där hade människor levt i många generationer och 
folktro om tomtar och troll och kristen tro och helgonle-
gender och de stora högtidernas firande hade blandats, förts 
vidare till nya generationer och levt i någotsånär fred med 
varandra. Folktron spelar en mycket stor roll i hennes förfat-
tarskap, särskilt brytningen mellan folktro och kristen tro. 
Hon använder folktrons väsen för att gestalta psykologiska 
processer. Tomten förtrollar Nils Holgersson och gengångare 
nystar upp brottet i ”Herr Arnes penningar”.
 Parallellt med försynstrons djupa orgelton hörde hon 
ständigt en skärande ton av skräck som en tinnituston. Hon 
var själv en skicklig berättare av spökhistorier. Dem hade hon 
troligen lärt sig av Mårbackas allt gårdsfolk. På en sådan liten 
herrgård gjorde man inte skillnad på herrskap och tjänstefolk 
till vardags utan alla delade livet tillsammans i stor utsträck-
ning. Av de gamla fick hon säkert höra hisnande berättelser 
om gengångare och annat oknytt.
 Två toner som liknar folktrons fast från ett modernare 
instrument kommer från spiritism och teosofi. Slutet av 
1800-talet var en tid med stora förändringar i samhället. Det 
avspeglade sig också i nya andliga rörelser, nygamla kanske 
är mer korrekt. Spiritismens grundtanke är att de döda lever 
vidare som andeväsen och att vi levande kan få kontakt med 
dem. Inte så långt från folktrons gengångare. Selma Lagerlöf 
intresserade sig mycket för spiritismen. Lika djupa intryck 
tog hon av teosofin. Det var den tidens New Age. En rysk 
adelsdam, madame Blavatsky, hade studerat klassisk indisk 
religion och skapat en nyandlig rörelse av det som hon ansåg 
särskilt värdefullt. Dit hörde tanken att det finns en Gud 
som genomströmmar hela skapelsen. Genom teosofin kom 
Selma Lagerlöf i kontakt med tanken att människan skulle 
kunna återfödas till flera liv. För teosoferna var varje liv en 
skola där människan genom svårigheter och utmaningar 
lärde sig att bli en allt bättre, mer förandligad människa. Så 
får den försupne våldsverkaren David Holm i ”Körkarlen” en 
ny chans att leva för att ”bli mogen till skörd”. Karmalagen 
i hinduismen om den gudomliga rättvisan som en natur-
lag gjorde djupt intryck på Selma Lagerlöf. Människan får 
skörda det hon har sått, ont eller gott, är ett återkommande 
rättvisetema i hennes böcker. Den onde får till slut sitt straff, 
den gode sin belöning. Kanske är Herr Arnes penningar det 
allra tydligaste exemplet på hur läran om karma-lagen påver-
kat Selma Lagerlöfs författarskap. Hela naturen medverkar i 
rättvisans utkrävande. Inte förrän mördarna är gripna släpper 
isens grepp om Marstrand och skeppen kan segla iväg. Selma 
Lagerlöf ger också uttryck för en gudsbild som har tydligt 
hinduiska drag från läran om brahman och atman. I ett brev 
skriver hon:

 Det jag tror det är, att man inte kan förklara världen och dess företeelser  
 utan att man måste gå in på att vi omges av en intelligens, av något, som  
 vet och vill, men denna intelligens omger oss som den atmosfär vi   
 inandas, intränger i oss, och liksom vi bygga våra kroppar av jordens   
 produkter, uppbygger vi den själ, som skall överleva oss av denna   
 samma intelligens…. Det är ett väsende, oändligt, osynligt, men verkligt  
 och med personligt liv, det är Gud med ett ord.

VETENSKAP OCH RELIGIONSDEBATT

En metallisk ton i ackordet kommer från hennes vetenskaps-
tro. Selma Lagerlöf var mycket gripen av Darwins utveck-
lingslära och den engelske historikern Carlyles hjältedyrkan. 
Inspirerad av dem tänkte hon sig att hela mänskligheten 
genom naturlig utveckling och framsteg och ansträngningar 
skulle nå ett bättre liv. Men förnuftstrons ton blev hon 
tvungen att modulera när hon blev aktiv författare. Hon 
märkte att en rent naturvetenskaplig utgångspunkt inte 
fungerade i hennes författarskap. Av samma skäl var hon 
fascinerad av men kritisk till världsförbättrande rörelser 
som inte räknade med att människan har en själ och att det 
finns en himmel. En ung efterträdare till henne i Svenska 
Akademin, poeten Jesper Svenbro, skriver apropå romanen 
”Antikrists mirakler”, hennes mest politiska bok som skildrar 
hur fattiga människor på Sicilien sluter sig samman och byg-
ger en järnväg: 

 Socialismen är för Selma Lagerlöf en positiv rörelse i världsförnyelsens  
 tecken, på villkor, att den inte nöjer sig med ”jorden” utan utvecklar sin  
 andliga dimension. Detsamma gäller kristendomen, på villkor att den  
 inte ensidigt inriktar sig på ”himlen” utan visar socialt ansvar. 

Från ett orgelharmonium kommer två toner från kristen 
debatt i Sverige och utomlands. I Sverige diskuterades två 
stora religiösa frågor kring sekelskiftet 1800-1900. Den 
ena diskussionen hade uppstått mellan statskyrkan och den 
framväxande frikyrkorörelsen och det gällde hur man skulle 
se på Jesu död på korset. Enligt kyrkans ortodoxa lutherska 
tro utstod Jesus det straff från Gud som vi alla människor 
utom Jesus hade gjort oss förtjänta av. Hans oskyldiga död 
blidkade Guds vrede mot människorna. Jesu lidande var 
ett ställföreträdande lidande. Inom frikyrkorörelsen och då 
särskilt P. P. Waldenström tog man avstånd från bilden av 
den vrede Guden som krävde offer. Det som behöver ändras, 
menade man, är istället människornas sinnelag, inte Guds. 
När vi ser den lidande Jesus och förstår vår delaktighet i 
hans död, då fylls vi av ånger som leder fram till bekännelse, 
försoning och ett nytt kärleksfullt sinnelag. Mot varandra 
stod en objektiv försoningslära med den straffande Guden 
och en subjektiv försoningslära med den ångerfulla män-
niskan. Selma Lagerlöf anslöt sig till det subjektiva sättet att 
se på religion. För henne handlar religion framförallt om 
psykologiska skeenden. I ett brev till sin danska väninna Kaja 
Hansen skriver hon om bönen med ett tydligt subjektivt 
perspektiv:
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 Jag skall säga dig att jag är en kättare så vitt, att jag inte tror, att det   
 tjänar något att bedja Gud att hjälpa oss från en olycka, som hotar. Jag  
 tror verkligen inte detta. Jag tror inte det tjänar något till att bedja om  
 något jordiskt… Men däremot tror jag, och vet, att man kan be   
        om själslugn, om kraft till försakelse och att bära bittra lidanden. Detta  
 kan man få genom bön, det har jag märkt. Och måste det inte   
 vara så? Inte kan världsordningen rubbas för vår skull. Men tålamodet  
 och självövervinnelsens kraft, den kan bönen ge… Han finns nog men  
 han har lämnat till oss människor att själva arbeta oss till en dräglig   
 tillvaro i denna värld.

Den andra religiösa diskussionen som engagerade många 
under andra halvan av 1800-talet hade väckts av Viktor 
Rydbergs bok ”Bibelns lära om Kristus”, utkommen 1862. 
Den kände kulturprofilen Rydberg avvisade treenighetsläran 
och att Jesus Kristus skulle vara gudomlig, något mer än en 
vanlig människa. Istället ville han se Jesus som idealmännis-
kan, en förebild för alla, men dock endast en människa. 
 Mot honom stod statskyrkan med sina forntida bekän-
nelser och en enligt Rydberg stelnad uppfattning om det 
centrala budskapet i Bibeln. Liknande tankar fördes till 
Sverige från kontinenten och från USA genom liberalteo-
login som strävade efter att tona ner det himmelska och 
betona etiken som kristendomens kärna. Att Selma Lagerlöf 
berörts av betoningen av etiken i synen på kristendomen är 
uppenbart. Hon hade också tagit djupa intryck av den ryske 
författaren Tolstoy och hans kärlekslära. Så mycket av det 
hon har skrivit är olika sätt att dramatisera och applicera 
budet om kärleken till nästan i olika livssituationer. Till och 
med djuren omfattas av nästankärleken. När Ingemar Inge-
marsson i ”Gudsfreden” inte sparar livet på den björn som 
har räddat honom genom att ge den vilsegångne Ingemar 
skydd i björnens ide, då har han förverkat all sin heder och 
får en begravning därefter utan silverplåt på kistan, persona-
lier upplästa eller ringande kyrkklockor. 
 Selma Lagerlöf läste vad den amerikanske unitariern 
Theodore Parker hade skrivit om denna nya kristendom, 
mer förenlig med förnuftet än statskyrkans lutherska variant. 
Hon stod på Rydbergs sida mot ”presterna”. Men senare 
i sitt liv kom hennes kristusgestalt ändå att bli mer än en 
människa. Under 1920-talet hade hon en livlig kontakt med 
den svenske ärkebiskopen Nathan Söderblom och hon deltog 
på hans initiativ i det stora ekumeniska mötet i Stockholm 
1925. ”Life and work” var temat och det passade Selma 
Lagerlöfs etiska kristendomsuppfattning väl. Hennes syn 
på kristusgestalten utvecklades och förändrades i brevväx-
lingen med Söderblom. I ”Kejsaren av Portugallien” är Jan i 
Skrolycka både Gud Fader som älskar sin dotter Klara Gulla 
och en kristusgestalt som offrar sig och dör för kärleken till 
sin dotter – och slutligen lyckas väcka henne så hon kan ta 
emot sin faders kärlek. Här är hon tydligt påverkad av den 
subjektiva försoningsläran.
 En tunn och hög fiolton hörs slutligen från alla de mira-
kler och underverk som beskrivs i Selma Lagerlöfs böcker. 
Den här tonen skär inledningsvis lite disharmoniskt mot 
hennes naturvetenskapliga inriktning och mot hennes sub-
jektiva uppfattning av religionen. Menade hon verkligen att 
underverk och mirakler kunde ske? Ja, men först och främst 
är det skeenden i människans inre. Underverken är gestalt-

ningar av psykologiska processer i människors medvetande. 
Särskilt i ”Kristuslegender” förekommer underverk ymnigt. 
I ”Fågel Rödbröst” är det medkänslan med Kristus som lider 
på korset som åstadkommer undret – att fågelns bröst blir 
vackert rött. Sven Stolpe, som redan på 1930-talet skrev en 
bok om Selma Lagerlöf, ifrågasätter om hon kan betraktas 
som en kristen författare, men noterar tillfredsställt att hon 
tror på under och mirakel som verkliga händelser. Där tror 
jag att han har missuppfattat henne. Miraklen sker på män-
niskans inre scen i Selma Lagerlöfs värld.
 Ackordet som bildas av de olika tonerna i Selma Lager-
löfs livstro spänner över en oktav, åtta toner och klingar slut-
ligen harmoniskt. Men där finns också övertoner och djupa 
basfrekvenser som vi inte riktigt kan fånga upp och beskriva. 
Och ackordet förändrades hela tiden. Så är det med oss alla 
människor att vår tro och livsåskådning är inte definitivt det 
ena eller det andra utan under livet sker en ständig utveck-
ling i anslutning till vad vi tar oss för och var vi råkar ut för.
 Frågan om Selma Lagerlöf är en kristen författare 
eller har en kristen tro ter sig alltmer smal, inskränkt och 
meningslös. Vad menar vi med kristen tro? Därom finns det 
som bekant många olika uppfattningar. Och vilken period 
i en människas liv eller vilka övertygelser eller egenskaper 
fäster vi vikt vid för att sätta etiketten ”kristen” på en person?

NILS-ÅKE TIDMAN
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RUNE JÖNSSON    

Att genom dataspel undersöka förhållandet  
människa – djur

Människor har i alla tider känt igen sig i djur och djurs bete-
enden. Listig som en räv. Hungrig som en varg. Glad som 
en lärka. I fabler och sagor har djur beskrivits som om de 
vore människor och använts för att beskriva grundläggande 
mänskliga beteenden. Aporna i djurparkerna tycks ge oss en 
nidbild av oss själva och slutar aldrig att fascinera. Under 
1900-talet har vi gått ett steg längre. Hunden är människans 
bästa vän och alltmer satsas på djurartiklar, djursjukhus eller 
begravingsplatser för djur. Samtidigt behöver vi utnyttja djur 
till föda och till att få fram mediciner som kan bota svåra 
sjukdomar. Den konflikt man då hamnar i kan belysas och 
bearbetas med hjälp av dataspelet ”Människor och djur”.  

DATASPEL SOM MÖJLIGHET ATT LÄRA

Dataspel av olika slag engagerar många barn och ungdomar 
i dag. Det förs en bitvis ganska onyanserad och okunnig 
debatt om vilka – i allmänhet dåliga – följder detta kan få. 
Samtidigt bedrivs det en seriös forskning kring hur dataspel 
används och förhållandet mellan dataspelande och lärande. 
Framför allt brukar man peka på tekniska, strategiska och 
språkliga  färdigheter som utvecklas genom spelande. Det har 
också framställt en mängd pedagogiska spel som skall träna 
även små barn i logiska, språkliga och matematiska färdig-
heter. Vid Malmö högskola finns sedan några år en grupp 
forskare som arbetar med användning av dataspel i under-
visningen. Det kan både röra sig om hur man kan använda 
befintliga spel och om att konstruera nya spel.
 ”Människor och djur” är ett spel som konstruerats för 
användning i skolan och som främst riktar sig till tonår-
ingar. Det är en typ av simuleringsspel, som presenterar ett 
samhälle där spelarna skall fatta beslut i en rad frågor som 
rör användning och behandling av djur. Till sin hjälp har de 
en etikkommitté på fem personer som representerar olika 
synsätt, från att alla djur bör befrias till att vi som människor 
har rätt att behandla djur som vi behagar, eftersom vi står så 
mycket högre. Spelarnas beslut väcker reaktioner och kom-
mentarer och det är deras uppgift att agera så att invånarna 
trivs i samhället. Medborgarnas trivsel kan avläsas på en 
lyckobarometer som påverkas både av hälsotillståndet och 
hur de accepterar de spelandes beslut. 

 De frågor de spelande ställs inför gäller dels vilken mat 
de vill prioritera och vilken typ av grisuppfödning de vill 
stödja, dels om de skall acceptera djurförsök i arbetet med 
att få fram mediciner mot ett antal sjukdomar som drabbar 
invånarna. De kan också välja vilka djur de anser att man 
kan använda i forskningen, och de får fram medicin snab-
bare ju högre stående djur de använder. De kan även välja 
att pröva medicinerna på människor. De sjukdomar som 
drabbar invånarna är KOL – som främst drabbar rökare –, 
alkoholism, övervikt, depression och cancer och kan alltså i 
olika hög grad anses som självförvållade. Om inte de sjuka 
får medicin i tid avlider de och om de spelande använder 
metoder som väcker alltför stort motstånd minskar också 
lyckonivån i samhället. 

ETT FÖRSUMMAT OMRÅDE?

I den nationella utvärderingen av grundskolans årskurs 9 år 
2003 fanns några frågor som har samband med problema-
tiken i det här spelet. Det framgick där att en majoritet av 
eleverna höll med om påståendet att djur och människor är 
lika mycket värda. Samtidigt kunde de flesta acceptera att 
man använde djurförsök i forskning för att få fram mediciner 
mot livshotande sjukdomar. Om däremot sjukdomen kunde 
betraktas som självförvållad var färre elever beredda att offra 
djur i kampen mot den. Flickorna var i allmänhet mer nega-
tiva än pojkarna till att använda djur. Det framgick också av 
undersökningen att eleverna inte tyckte att de här frågorna 
diskuterats tillräckligt i skolan. De finns inte heller explicit 
med i de aktuella kursplanerna, trots att många ungdomar 
engagerat sig i behandlingen av djur och att t.ex. vegetariska 
alternativ numera i allmänhet erbjuds i matsalen i skolan.
 Förhållandet mellan människor och djur ser olika ut i 
olika tider och olika kulturer. Från darwinismen har vi lärt 
oss att betrakta människan som ett djur och det refereras 
ofta till vårt biologiska ursprung när olika beteenden skall 
förklaras. Den lilla procent genetiskt material som faktiskt 
skiljer oss från daggmaskar och apor får ibland mindre upp-
märksamhet. Språkligt kan det vålla problem som när man 
t.ex. i engelsk text känner att man måste skriva ”non human 
animals”, eller förkortat ”animals”! Det är ju inget nytt att 

Värderingsfrågor, inte minst frågor om djuretik, är spörsmål som engagerar unga samtidigt 
som de menar att dessa frågor inte får tillräcklig uppmärksamhet i skolan. Rune Jönsson, 
universitetsadjunkt vid Malmö högskola, har tillsammans med Gunilla Svingby arbetat fram 
dataspelet ”Människor och djur”. I simulerad form förväntas deltagarna fatta beslut i frågor 
som rör användning och behandling av djur. De val som görs får omedelbart konsekvenser. 
Och efter avslutat spel ges möjligheter till fördjupning. 
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Spelet ”Människor och djur” har producerats under ledning av professor Gunilla Svingby av personal och forskare vid Lärarut-
bildningen och K3 (Konst Kultur Kommunikation) vid Malmö högskola. En speciell enhet där har fått namnet Malmö Univer-
sity Center for Game Studies (MUGS). Spelet kommer att finnas som en länk från gruppens hemsida: www.mugs-se.org.

vi som människor känner igen oss i och känner samhörig-
het med djur. I antikens fabler, indianernas totemdjur och 
Indiens heliga kor hittar vi olika exempel på hur man sett 
speciella mänskliga egenskaper starkt representerade av djur. 
Det som är speciellt för det sena 1900-talet i västerlandet 
är kanske dels det vi kallar ”disneyfieringen” av djuren, dvs.
tendensen att förmänskliga djur i texter och filmer för barn 
på ett sätt som suddar ut gränserna, dels det man kunde kalla 
”animaliseringen” av människan, dvs. den ovan nämnda ten-
densen att se människan  mer som biologisk än som kulturell 
och andlig varelse. Till detta kanske också har bidragit att allt 
färre upplever den typ av ömsesidigt beroende mellan män-
niskor och djur som var typisk för bondesamhället. De djur 
vi möter är vilda, och skall skyddas eftersom de representerar 
den ännu oförstörda naturen, eller våra vänner och keldjur, 
som ofta behandlas som barn. Sedan Peter Singer drog igång 
debatten på 1970-talet har vi dessutom blivit alltmer upp-
märksamma på att det också finns en tendens att man i det 
högeffektiva teknologiska samhäller betraktar djuren enbart 
som produkter som det är fritt fram att utnyttja på effekti-
vast möjliga sätt, vare sig det nu gäller till köttproduktion 
eller vetenskaplig forskning.

ATT SYNLIGGÖRA ATT VAL FÅR KONSEKVENSER

Allt detta gör det motiverat att ta upp de här frågorna i sko-
lan. I ett samhällsklimat, som oberoende av om man kallar 
det pluralistiskt, postmodernistiskt eller mångkulturellt ger 
unga människor en mängd motstridiga budskap, är skolan 
viktig för att hjälpa dem att finna var de står i värderings-
frågor. Etik handlar om hur man bör bete sig mot andra 
levande och kännande varelser. Ett etiskt ställningstagande 
kräver inlevelse i den situation det gäller och lika mycket 
kunskaper om den andre som god vilja. Om etikundervis-
ningen är alltför teoretisk, eller sysslar med alltför konstru-
erade problem, kan man missa att verkligheten ofta ställer 
oss inför frågor som inte har någon enkel lösning och där 
det är av föga hjälp att man kan skilja mellan regeletiska och 
effektetiska teorier.
 Här kan ett dataspel bidra med en ny dimension 
eftersom det erbjuder ett samspel på så sätt att man här inte 
bara får möta konkreta problem som kräver sin lösning utan 
också får reaktioner på de val man gör. Man kan alltså se att 
alla val får följder som kan påverka nästa val. I vissa fall kom-
mer ett beslut att leda till att man litet senare måste ompröva 
det eftersom man sett konsekvenserna. När vi arbetat med 
”Människor och djur” har vi strävat efter att göra spelet så 
realistiskt som möjligt och låtit olika åsikter komma till tals 
på ett sådant sätt att det inte utan vidare framgår vilka beslut 
som är ”bäst”. ”Vad man än väljer är det någon som oppo-
nerar sig!” som en gymnasist skrev. Tanken är att spelarna 
spelar parvis eftersom de då kan diskutera de frågor de ställs 
inför och söka motivera sina val. Spelet tar cirka 45 minuter 

och när det är klart kan spelarna få en översikt över vilka val 
de gjort, och dessa sätts då också i relation till de åsikter som 
etikkommittén representerar. De kan t.ex. se om de haft en 
konsekvent syn på hur man får behandla djur eller om de 
egentligen fattat motstridiga beslut. Syftet med spelet är att 
det skall levandegöra en problematik och väcka frågor som 
man sedan kan fördjupa sig i. Inom spelets ram ges en del 
information, t.ex. om de sjukdomar som uppträder, men till 
spelet är också fogat en länksamling som ger en första ingång 
till en rad olika områden: lagstiftning, djurrättsrörelser, 
läkemedelsforskning, sjukdomar, djuruppfödning, biogas-
anläggningar, köttproduktion och slaktmetoder. Tanken är 
att man skall kunna använda spelet som introduktion till 
djupare studier inom olika ämnen, antingen inom ämnets 
ram eller efter elevernas fria val. Till spelet kommer att fogas 
pedagogiska tips och kommentarer till läraren.

PROGRAM UNDER UTPROVNING

Spelet håller på att finputsas och har prövats i ett antal 
gymnasieklasser och med högskolestuderande. Mottagan-
det har varit positivt. Det är roligt att spela och det väcker 
eftertanke. När är omsorgen om den sjuka människan i 
centrum och vilka offer är vi beredda att göra när det gäller 
djur? Några har kommenterat att de inser hur svårt det måste 
vara att vara politiker och vara tvungen att fatta svåra beslut. 
Deras syn på användning av djur tycks påverkas av spelandet 
på så sätt att en del blir mindre dogmatiska i sin inställning. 
Men spelet väcker framför allt frågor om hur det ”egentli-
gen” är, och de vill veta mer om djuren på laboratorier, om 
alternativa forkningsmetoder, om de sjukdomar det gäller, 
om lagstiftning, om djurens rätt, om ekologisk grisuppföd-
ning! Det intressanta är att på en uppföljande fråga om vad 
de skulle vilja veta när de spelat igenom spelet så kommer de 
allra flesta med frågor som rör spelets innehåll och bara ett 
fåtal – mest pojkar – frågar efter vad man skall göra för att 
få högsta möjliga lyckopoäng i spelet. Innehållet engagerar 
alltså, inte för att det ger svar på svåra frågor, men kanske för 
att de svåra frågorna blir mer närgångna och man får möjlig-
het att vädra sina åsikter om dem. 
 I en klass fick eleverna efteråt diskutera gruppvis vilka 
grundläggande värderingar de har, om det är någon vits med 
att ha värderingar som man inte kan leva upp till och hur 
det vore om man inte hade några grundläggande värderingar. 
De kom med flera kloka förslag, t.ex. att utan värderingar 
är man inte mänsklig, eller psykopat eller som ett djur(!). 
Man försöker vara så bra människa som möjligt och ideal är 
nödvändiga. Alla har rätt till ett värdigt liv utan lidande men 
om ens vän behöver en medicin kanske man får acceptera 
djurförsök. Kvar att studera är dock vad detta egentligen 
innebär i praktiken. Där får vi lämna spelet och söka oss till 
verkligheten.

RUNE JÖNSSON
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