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Förord 

Det är länge sedan Sverige präglades av en enh etskultur med kyr
kan mitt i byn och skolan strax intill. I dagens samhälle är sprid
ningen stor mellan olika traditioner, livsstilar och värderingar. 
Detta märker var och en som står i pedagogiskt arbete. Nya lös
ningar krävs på gamla undervisningsproblem. Samtidigt finns, 
som alltid, en viss bundenhet vid gångna tiders sätt att undervisa. 

I brytningen mellan gammalt och nytt hamnar den enskilde lä
raren i en utsatt position. Denna utsatthet h ar ökat genom de se
naste årens utveckling. Pedagogiska måldokument överlåter allt
mer av de grundläggande frågorna om värdegrundens uttolkning 
och valet av undervisningsstoff och arbetssätt till den enskilde lä
raren s bedömning. 

Förhoppningen är att denna antologi ska bidra till utvecklingen 
av ett professionellt lärarkunnande i frågor som gäller uppgiften 
att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Området skulle kun
na betecknas som religions- och etikundervisningens didaktik 

Ambitionen har inte varit att ge en heltäckande framställning. I 
antologin möts fyra författare och olika religionsvetenskapliga, be
teendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv bryts 
mot varandra. Förhoppningsvis kan detta återge några av ämnes
områdets centrala aspekter. 

De texter som ingår i den här boken har i första hand skrivits 
med tanke på lärarutbildning och fortbildning, men de kan också 
användas i andra utbildningssammanhang. Avsikten har varit att 
via texterna föra läsaren i kontakt med aktuell forskning och pro
fessionell lärarkunskap. 

En del av texterna har tidigare publicerats under annan rubrik i 
Skapande Vetande nr 26. De h ar här omarbetats, utvidgats och 
kompletterats med nytt material. Det motiverar att boken nu ges 
ut under en ny titel som bättre svarar mot det nya innehållet. 
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Sven G. Hartman 

Etik i skolan 

Etikbegreppet används i dag i vitt skilda sammanhang. Alla tycks 
vilja ha mer etik.I På skolans område har 1990-talets läroplansut
veckling och det näraliggande s.k. värdegrundsarbetet satt etiken 
på dagordningen. 

För ett tjugotal år sedan förekom en liknande fokusering av eti
ken på vårdområdet. När vårdapparaten skulle rationaliseras och 
nya forskningsrön tillämpas i sjukvården blev det angeläget att ut
veckla vårdetiska perspektiv på verksamheten. När marknadseko
nomin utvecklades med accelererande hastighet under 1990-talet 
och gammal god affärssed plötsligt ansågs förlegad, då steg efter
frågan på konsulttjänster från professionella etiker. 

Det ligger en fara i just detta. Olika intressegrupper tenderar att 
ge olika innebörder åt etikbegreppet. Etik ses ibland som något 
allmänt uppbyggligt och normativt, ibland som något deskriptivt 
eller analytiskt. Talet om etik kan därmed få såväl klarläggande 
som överskylande funktioner; och ingen har något emot mera etik. 
I den livliga läroplansdebatten i december 1993 visade det sig t.ex. 
att ett allmänt önskemål om en etisk grund för skolans arbete av 
somliga transformerades till ett krav på mer kristen etik i skolan. I 
samband med skolans arbete med värdegrunden har det ibland 
framkommit åsikter som jämställer etik med social kompetens, 
eller rent av med e tikett. 

När olika grupper uttalar sig om hur det ska vara med etiken i 
skolan blir det tydligt hur mångtydigt etikbegreppet är. Etiken ut
gör ett stort problemområde, men själva begreppet säger inget om 
hur det bör avgränsas eller förankras. - Alla åskådningar, också de 
odemokratiska, brukar hålla sig med en egen etik. 

I allt tal om värdegrund eller etik kan det alltså rymmas flera 
motstridiga intressen. Det är inte alltid detta framgår av diskus
sionen. Eftersom området är av stor vikt för skolans arbete, är det 
viktigt att debatten får fortsätta och förhoppningsvis bli klarare. I 
denna bok ges några bidrag till den diskussionen. 
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FRÅN POESI TILL VÄRDEGRUND 

Begreppet värdegrund hänför sig närmast till rubriken över läro
planernas (Lpo94 och Lpf94) inledningskapitel. Där slås det fast 
att "Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund" och 
där hänvisas till skollagens portal paragraf om att 

... verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår ge
mensamma miljö. 

I rubrikform anges därefter ett antal övergripande normativa vär
den som ska genomsyra skolarbetet: 

• Förståelse och medmänsklighet 

• Saklighet och allsidighet 

• En likvärdig utbildning 

• Rättigheter och skyldigheter. 

Så vitt jag förstår är det detta som utgör den etiska plattformen för 
skolans värdegrund. Det innehåll som dessa portalparagrafer och 
rubriker sammanfattar är det som ska utgöra grunden för etiken i 
skolan. Läroplanens konstruktion av värdegrunden omfattar tre 
byggelement. Det första gäller själva förutsättningen, demokrati. I 
det andra elementet anges ett antal värden, i första h and de som 
nämns här ovan. Som ett tredje fundament anges fyra dygder eller 
ideal, nämligen rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarsta
gande. 

Ser man bakåt i tiden på tidigare läroplaner h ar liknande inne
håll funnits med även där. I lärarjargongen gick det ofta under be
teckningen "poesidelen", en antydan om att det verkligt bindande 
ansågs stå i de mer undervisnings- och ämnesinriktade delarna av 
styrdokumenten. Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä påpekar att 
det finns en viss förskjutning i de olika läroplanernas bestämning 
av skolans grundläggande värden: från en betoning av internatio
nell solidaritet (Lgr 80) till en betoning av tolerans mot medmän
niskor (Lpo 94). I 1990-talets läroplaner går solidaritetshorisonten 
vid Europas gränser.2 
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Det nya sättet att skriva måldokument (mer om detta på s. 222) 
innebär att anvisningar om stoffurval och undervisningsmetoder 
förts åt sidan; i motsvarande grad ges värdefrågorna ett större ut
rymme och en mer uttalad betoning. Detta framgår också tydligt 
av det omfattande utvecklingsarbete kring värdegrunden som ini
tierades från centralt utbildningspolitiskt håll åren runt millennie
skiftet. 

Grundbetydelsen i begreppet etik är "läran om etos", eller "se
delära" . Etiken utgör ett huvudområde inom filosofin och är också 
ett särskilt område inom religionsvetenskapen. Man kan säga att 
etiken utgör moralens teoretiska överbyggnad. I fokus står frågor 
om rätt och orätt: hur kan en människa sluta sig till vad som är 
rätt, vilka underliggande principer eller värden kan hon bygga på 
för att nå fram till ett rättfärdigt handlande? 

När nu etiken förts in i skolans målskrivning får man hoppas 
att begreppet fylls med ett väl genomtänkt innehåll. Detta kräver 
en grundlig ämnesteoretisk genomlysning, men också en ämnes
metodisk och pedagogisk förankring. Allt detta kommer inte att 
rymmas i denna korta artikel. Här tar jag endast upp några all
männa resonemang om etik i skolan. 

ALLA VÄRDEN ÄR INTE ETISKA 

En etisk ståndpunkt ger uttryck för en värdering. Någon arbetar 
för att hålla isär eleverna i pojk- och flickklasser med motiveringen 
att det är bra för både pojkar och flickor, eftersom det medför ef
fekter som gynnar jämställdheten mellan könen. Hur det förhå ller 
sig med detta kan diskuteras, men själva motivet är en värdering 
som utgår från ett etiskt värde som gäller jämställdhet. 

Men alla värderingar är inte etiska. Det finns många olika slags 
värderingar. De signalerar sin närvaro genom ord som rätt och 
orätt, vacker och ful, god och ond. Men de hör hemma inom olika 
områden, exempelvis följande: 

1. Sinnenas värdering knyter an till sinnesintryck: 
Hets grabbar! Fiskbullar till skollunch! 
Jag vill att det ska lukta nybakade bullar när jag kommer hem. 

2. Estetisk värdering kan gälla ögats eller örats upplevelser av 
skönhetsvärden: 
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Skolan ska ge smakfostran för att främja vacker vardagsvara. 
Musiken ädla känslor föder. 

3. Pragmatisk värdering gäller det som fungerar eller inte fungerar, 
vad som är praktiskt genomförbart: 
Detta är en bra möblering av klassrummet. 
Den här gruppindelningen fungerar bra. 

4. Ekonomisk värdering inriktar sig på ekonomiska följder: 
Profilering förbättrar det ekonomiska resultatet. 
Budgeten ska hållas. Är du lönsam lille vän? 

5. Etisk värdering gäller rätt och orätt beträffande människors 
handlingar, mål och motiv: 
Du skall inte bära fa lskt vittnesbörd. 
Det är rätt att arbeta för en skola för alla.3 

Olika slags värden går in i varandra. De kan stödja varandra, men 
också motverka varandra och leda till värdekonflikter. Ett ekono
miskt värde kan gälla att eftersträva en sund ekonomi, eftersom 
den som står i skuld är ofri. Många skolledares främsta åliggande 
har därför blivit att h ålla budgeten, i synnerhet i tider av ekono
miska nedskärningar. Mot detta kan ställas etiska värden som i 
skolans sammanhang ibland uttrycks i formeln " en skola för alla". 

Att upptäcka och klarlägga spänningen mellan motstridiga vär
den i skolans värld borde vara en viktig uppgift för etiken i sko
lan. Det skapar en omöjlig arbetssituation för alla berörda, om 
man tror att alla värden kan förenas med alla, bara man vill. 

Det är också så att det finns u ttalade värden och outtalade, på 
samma sätt som man i skolsammanhang brukar säga att det finns 
en synlig läroplan och en osynlig.4 Dessa synliga och osynliga vär
den står ofta i strid med varandra. Den synliga läroplanen säger 
t.ex. att förståelse och medmänsklighet är viktiga värden i skol
arbetet, eftersom skolan ska främja aktningen för varje människas 
egenvärde. Den osynliga läroplanen tycks å andra sidan ibland 
innebära att elevernas och skolans kvaliteter låter sig mätas, och 
att den avvikande bör sorteras åt sidan för att höja skolans attrak
tionsvärde och ekonomiska resultat. I vissa lägen blir motsätt
ningen mellan synligt och osynligt, mellan lära och liv, uppenbar, 
men inte alltid. Och då ligger den icke tydliggjorda motsättningen 
mellan olika värden och skaver, vilket försvårar arbetssituationen. 

I läroplanernas inledande avsnitt om skolans värdegrund ut-
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talas en rad etiska värden. De senaste årens starka betoning av 
skolans värdegrund kan tolkas som ett sätt att så långt möjligt 
stärka de etiska värdena gentemot exempelvis pragmatiska och 
ekonomiska värden i skolvardagen. 

Jag tror inte att det är någon tillfällighet, att den mycket mål
medvetna lanseringen av värdegrundsarbetet påbörjades samti
digt som följderna av den radikala förändringen av skolans styr
system började bli synliga mot slutet av 1990-talet. Det hela börja
de med beslutet om skolans kommunalisering 1989. Den reella 
makten över skolan och kontrollen av dess verksamhet fick då nya 
former. Det nya styrsystemet bygger på ett anta l principer som är 
varandras förutsättningar. De finns sammanställda på nästa sida.s 

I en rad bemärkelser avviker dessa principer mot det plane
ringssystem som tidigare formade den svenska skolan. De är ut
tryck för en internationell trend som kunnat iakttas i stora delar av 
världen under 1900-talets slut. En avsikt har uppenbarligen varit 
att marknadisera skolans värld. Flera vitala aspekter av dagens 
skolarbete styrs därför av en ekonomisk logik, inte en pedagogisk. 
Detta har skapat konflikter mellan olika slags värden. 

Det nya styrsystemet innebär förvisso valfrihet för somliga, 
men inte för alla. Detta är något som enligt min mening rymmer 
etiska aspekter som inte synliggjorts särskilt ofta. Det hela bygger 
ju på en logik som förutsätter inte bara positiva val utan också ett 
negativt urval; de minst framgångsrika riskerar att föras åt sidan 
för att inte störa utvecklingen. 

Skolans utvecklingsarbete kring värdegrunden kan kanske av 
någon uppfattas som en form av moralpanik hos makthavarna. 
Men det är förståeligt om de ansvariga startade det stora arbetet 
kring skolans värdegrund, när konsekvenserna av det nya styr
systemet började synas. När man väl upptäckte följderna av de 
ekonomiska principernas genomslag i skolvardagen, önskade 
man, förmodar jag, framhäva andra värden. Problemet är att kraf
ten i de retoriska utspelen om värdegrunden inte kan upphäva de 
värdekonflikter som uppstår i skolarbetet. Möjligen kan utspelen 
om mer etik i skolan dölja motsättningarna för en tid, men om 
etikbegreppet används i sin fulla innebörd, som alltså rymmer 
också analytiska och kritiska dimensioner, då kommer värdekon
flikterna så sm åningom upp i dagen. 



14 SVEN G. HARTMAN 

VALFRJHET 
Möjligheten att fritt välja skola är grunden för den marknad,.inril,.tade model
len för sl,.obtyrning. Valfrihet.,principcn ans<..., ha en avgörande betydelse för 
möjligheten ,lit gt•nomföra k\'alitchförbättringar i skolan. 

VARIATION 
För att ,·erklig v,1lfrihet .,ka bli möjlig kr;ivs att skolorna till.lts variera i fråga 
om inril,.tning, ämnesuppsättning. arbct~s..'itt, clcvrel,.r}'tering, lär.ukollegium, 
lokaler etc. Inrättandet av friskolor .. timuleras. 

El EVPENG 
Om valfriheten ska fä verklig styrkraft kravs att ei..onomin kopplas till föräld
rar och elever och inte till !-.kolsy.,temet. 51,.olpcngen följer eleven enligt de val 
han eller hon gör. 

KONKURRENS 
Valfriheten föruh.'itter ockSc1 att skolorna tillåts konkurrera med varandra om 
elevunderlaget. Konkurrens "4.~ 'iOm ett ml>del för kvalitebsäkring. 

MÄTBARA RESULTAT 
Konkurrensen l,.ränir att man kan jämföra tl>sultat sl,.oloma emellan. Betyg 
och hctygsstatistik blir ett \'iktigt hjälpmedel, dels för urval av studerande 
och dels för föräldrars och elevers v,11 av ,kola. S,1dan information kan också 
.1m·;indas som mJtt på lär,ltl"S skicklighet i .,amband med individuell lönl'
sättning. 

LlDARSKAP 
Valfrihct-,principt•n fordrar en Il) l)p av lcd.ue som framgång,.,rikt förmår 
hävda sin skola ... inttl..,-.cn p,1 marknaden. Den rctorisl,.a, ckonomi.,ka och or
ganisatorisl,.a kompetensen blir därför viktig,1rc ,'in pcdagogisl,. ledning. 

AUTONOMI 
Ett starkt ledarskap förul'dtter att .,kolornas k'1.iJrc f,\r bt..,tämma sj;ilva om 
s.1d.int som gör att de kan h,i\'da sig i konkurrensen. Den cftl!r-.trävade varia
tionen och valfriheten kr;iver att lcdarn,1 ges ett betydande handlingsutrym
me. 

SORTERINC.. 
Kvaliteten i utbildnings.systl!mct .,;ikra!'. genom JU rcsur<,erna styrs dit där 
cftcrfr.tgan är störst. Ml.>d rc:.urscrn.1 följl!r ;iwn lärare och clC\'Cr enligt prin
cipen "mycl,.ct ger mera". 51,.olor, lärar ... ' och clcv...•r sorteras efter sitt mark
nadS\'ärdl'. Icke .1ttraktirn !-.kolor, 1;1rarc och clc\'Cr slas ut 
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Det ska sägas att det också finns andra samhällsförändringar 
som gjort d et angeläget och legitimt att lyfta fram skolans värde
grund . Skolan tvingas i dag att förhålla sig till en ökad kulturell 
mångfald och en växande ekonomisk och etnisk polarisering. 
Ständig t ställs pedagoger inför frågan om vems värden som ska 
gälla i en vardag d är olikartade värden bryts mot varandra. I mot
sats till utbildningspolitiker och forskare står läraren dessutom 
under tvånget att han dla, omedelbart, utan betänketid. Något hän
der i klassrummet; vuxenvärldens värden ställs mot ungdoms
världens, skolans mot hemmens och konfrontationen bli r till en 
konflikt. Konflikten måste han teras omedelbart om arbetet ska 
kunna fortgå under rimliga förutsättningar. - Även dessa förhåll
anden kallar på etisk analys och reflektion. 

ETIKEN SOM FÖRSVA NN 

Varje lärare ställs inför situationer som kräver etiska avgöranden 
om vad som kan vara rätt och orätt i hans eller hennes förhåll
ningssätt till elever, föräldrar och kolleger. Ett problem är att lärar
etik ännu inte ingår i det som svenska lärare upplever som sitt ty
piska yrkeskunnande. Jämför m an med angränsande yrkesgrup
per inom vårdområdet t.ex., så finner man att det där finns en be
stämd yrkesetik som ses som ett bärande inslag i yrkets identitet.6 

Samhällsvetenskaperna har i sitt studium av olika yrkesgrup
per kommit fram till vissa kriterier på vad som kännetecknar en 
professionell yrkesgrupp. Följande faktorer kan nämnas: grupp en 
ska h a ett avgränsat kunskapsområde, en Iegitimeringsgivande ut
bildning, en viss professionell autonomi, tillgån g till forskning och 
vetenskaplig underbyggnad, ett fungerande yrkesspråk som un
derlättar analys och kunskapsu tveckling och sist, men inte minst, 
en yrkesetisk kod. I inte rnationella sammanhang räknar man ofta 
just yrkesetiken som ett viktigt inslag i lärarkårens professiona
lism. 

De allra senaste åren har lärarnas fackliga organisationer på
börjat arbetet med att formulera en yrkesetisk kod. Men det lär 
dröja innan den kommer att ingå i lärarnas allmänna professionel
la medvetande. 

Frånvaron av en medvetet formulerad yrkesetik i den svenska 
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lärarkåren tror jag delvis kan förklaras av den historiska bakgrun
den. När lärargrupperna en gång i tiden formerades, satt den ev
angelisk-lutherska åskådningen impregnerad i skolans väggar. 
Det var inget som behövde infogas som en särski ld del av det pro
fessionella medvetandet. Vad som var rätt och orätt i en lärares 
förhållningssätt var så självklart, att det inte behövde formuleras. 
När man i den tidens lärarutbildning studerade pedagogik, var 
det företrädelsevis s.k. evangelisk pedagogik. Teoretiskt sett hade 
detta ämne två komponenter: psykologin, som angav de psykolo
giskt motiverade metoderna för undervisningen, och etiken, som 
bestämde undervisningens mål och innehåll. Numera lyser etiken 
mest med sin frånvaro. 

Dagens skola verkar i en pluralistisk kultursituation. I teoretiskt 
hänseende h ar de stora skolreformerna under 1900-talet varit för
ankrade i den pedagogiska progressivismen. Inom denna tanke
riktning ägnade man inte något större utrymme åt etiska princip
diskussioner eller annan metafysik. Man arbetade inspirerat och 
målmedvetet för en skola som kunde ge en god individuell och 
samhällelig utveckling - grundad på vetenskap och beprövad er
farenhet. Det var pragmatiska lösningar som gällde, men knappast 
några etiska analyser om rätt och orätt i lärarnas profession.7 

Läroplanskommitten har kritiserat denna period i den svenska 
skolans utveckling för målrationalism,8 andra har h ävdat att den 
präglades av social ingenjörskonst - en tankemodell som känne
tecknas av uppfattningen att det är möjligt att genom forskning 
identifiera svagheter i samhällskroppen, så att man kan fatta poli
tiska beslut, stifta lagar och fasts tälla mål, och sedan genom socia
la, medicinska och pedagogiska åtgärdsprogram bygga upp ett 
starkare samhälle. Denna tankefigur präglas av välvilja och obe
gränsad tro på vetenskapen. Dessvärre inrymmer den tydliga ris
ker för medborgarnas frihet och integritet.9 Borgliga politiker me
nar att det var en sådan anda som präglade det svenska folk
hemsbygget. Detta kan nog ifrågasättas, men så mycket är klart att 
intresset och utrymmet för etisk reflektion var begränsat under 
denna p eriod. 

Detta hände sig vid den tiden när vetenskapsmännen, vitrock
arna, tog över efter svartrockarna i skolans värld. Den sekularise
ringsprocessen ska diskuteras senare, men frågan är om inte d en
na process skapat ett tomrum efter något som skulle kunna kallas 
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en övertygelse, eller en professionell etisk kod. När svartrockarna 
gick, tycks de ha tagit sin etiska kod med sig - och den är det väl 
inte så många som saknar. Men vitrockarna tycks medvetet ha 
undvikit att därefter befatta sig med etiska frågor. Med några få 
undantag har också politiker länge avstått från att hantera områ
det. Kvar står att själva företeelsen yrkesetik är ett tämligen okänt 
begrepp för svenska lärare. Detta tror jag kan vara ytterligare en 
anledning till att värdegrundsfrågor nu blivit så aktuella. 

Om skolan i framtiden tydligare vill fokusera ett etiskt förhåll
ningssätt och undervisningsinnehåll, kräver detta i sin tur att frå
gan om lärarnas yrkesetik uppmärksammas och relateras till and
ra delar av lärares kompetensområde. 

Den svenska skolan har varit villrådig, för att inte säga tafatt, 
inför etiska problem. Lärarutbildningarna h ar hänvisat sina stu
denter till grundskolans måldokument. Utbildningen förväntas ut
gå från de av statsmakterna fastlagda målen och riktlinjerna för 
grundskolan, brukar det heta. Med andra ord: det lärarutbild
ningen i allmänhet lär ut om yrkesetiska frågor är att man ska följa 
läroplanen. I ett professionsperspektiv ter sig en sådan yrkesut
bildning närmast deprofessionaliserande; här saknas en professio
nell autonomi som motvikt gentemot skolans måldokument, här 
saknas också relevanta teoretiska perspektiv . 

Läroplanernas direktiv när det gäller det etiska området brukar 
präglas av otydlighet. Lärarna själva tvingas söka sig fram till en 
konsensus, något som de ofta misslyckas med, eftersom det om
givande samhället blivit mer och mer pluralistiskt och det yrkes
etiska perspektivet sällan är medvetandegjort i deras professionel

la medvetande. 
Hårdrar m an resonemanget kan man påstå att frågan om lärar

nas yrkesetik länge har gömts i ett enda stort cirkelresonemang: 
lärarutbildningens bidrag till en yrkesetisk kompetens är att i all
männa ordalag hänvisa till läroplanen, som i sin tur är så otydlig 
att den måste uttolkas gemensamt av lärare, något som de miss
lyckas med till följd av att de lever i ett pluralistiskt samhälle och 
beroende på att de fått en utbildning utan referenser till en m ed
veten yrkesetik. I etiska frågor har de bara blivit hänvisade till 

läroplanen. 
Ska etiken ges en mer framträdande plats i skolan krävs att man 

bryter denna låsta situation. De grund värderingar som h ela tiden 
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antas finnas någonstans bakom det som sker i skolan måste tydlig
göras. Det är oftast en fördel om etiska resonemang kan föras till
baka på principer a v grundläggande natur. Jag ska diskutera någ
ra sådana principer i anslutning till FN:s konvention om barnets 
rättigheter.10 Barnkonventionen ratificerades av Sverige 1990 och 
har efter 10 år i skymundan börjat komma i förgrunden i diskus
sionen om vuxenvärldens och de offentliga institutionernas rela
tion till de unga. 

BARNETS RÄTT 

Barnkonventionen gäller alla medborgare under 18 år. Man kan 
säga att den reglerar hur tidigare överenskommelser om männi
skans grundläggande fri- och rättigheter ska tillämpas när det gäl
ler barn och ungdom. Konventionen borde alltså ha en central be
tydelse för hur skolan hanterar etiska och yrkesetiska frågor. 

Tidigare har man ägnat stort intresse åt föräldrarätten. Sverige 
har flera gånger anmälts till Europadomstolen för sitt sätt att han
tera frågor i anslutning till familjepolitik och religionsundervis
ning. Man har påtalat att det svenska sättet att meddela obligato
risk religionsundervisning i det allmänna skolväsendet har varit 
oförenligt med den internationella föräldrarätten, i synnerhet som 
s taten tidigare varit restriktiv gentemot friskolor. I och med 1990-
talets generösa tillståndsgivning för friskolor, där m ånga ansök
ningar kommit från religiösa grupper, har denna fråga kommit i 
ett nytt läge. 

Det tog flera år innan det svenska samhället riktigt insåg att 
man hade förbundit sig att följa barnkonventionen. Några upp
märksammade utvisningsärenden, där flyktingbarn for illa mitt i 
det svenska samhället, visade att flera myndigheter uppenbarligen 
brutit mot konventionen. Situationen löstes på sedvanligt svenskt 
sätt genom att man tillsatte en utredning. Utredningens betänkan
de fick namnet Barnets bästa i främsta rummet (SOU 1997:116). 

Barnkonventionen är ett omfattande dokument avfattat på ett 
politiskt språk som inte är särskilt inspirerande, men inneh ållet är 
mycket tänkvärt för alla som arbetar med barn, och i synnerhet för 
dem som funderar över skolans etik och etiken i skolan. 

I konventionens tredje artikel formuleras en grundläggande 



Etik i skolan 19 

etisk princip: "Vid alla åtgärder som rör barn . .. skall barnets bäs
ta komma i främsta rummet." Denna princip konkretiseras där
efter på en rad olika områden. I artikel 12, 13 och 14 tillförsäkras 
barnen yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfri
het. 

Barnet ska ll beredas särskild möjlighet att höras, direkt eller 
genom företrädare. Samtidigt betonas respekten för föräldrarnas 
"rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med 
barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin 
rätt". 

Som sig bör tas de stora internationella problemen upp i kon
ventionen. Medlemsstaterna uttalar sig för att barn ska skyddas 
mot fängsligt förvar, ekonomiskt utnyttjande, barnprostitution och 
deltagande i krigshandlingar. Man slår också vakt om "barnets 
rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets 
ålder". 

I artikel 28 stadgas barnets rätt till utbildning, dels i en obliga
torisk och kostnadsfri grundutbildning, dels genom att göra högre 
utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga. Där sägs 
också att disciplinen i skolan ska upprätthållas "på ett sätt som är 
förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmel
se med konventionen". I den efterföljande artikeln har man for
mulerat något som skulle kunna liknas vid en läroplan för världs
samfundet. 

Artikel 29 

l . Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta 
till att: 

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och 
fys isk och psykisk förmåga; 

(b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundlägg
ande friheterna samt för de principer som uppställts i Förenta nationer
nas stadga; 

(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella 
identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för ur
sprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från 
barnets egen; 

(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda 
av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap 
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mellan alla folk, etniska nationella och religiösa grupper och personer 
som tillhör urbefolkningar; 

(e) utveckla respekt för naturmiljön. 

2. Ingenting i denna artikel eller i artikel 28 får tolkas så att det medför in
skränkning i den enskildes och organisationers rätt att inrätta och driva 
utbildningsanstalter ... 

Det ligger i sakens natur att de krav som formulerats i konventio
nen om barnets rätt rymmer många förbehåll och glidande formu
leringar som ger plats för sedvanerätt och speciella levnadsvillkor 
i olika medlemsstater. Men i den omfattande konventionstexten 
finns en minsta gemensamma nämnare, som skulle kunna formu
leras så här: barnet har en grundläggande rätt, som ska hävdas 
gentemot sådana förhållanden och intressen, som inte sätter bar
nets bästa i främsta rummet. 

Den svenska utredningen om förverkligandet av konventionen 
menar att principen om barnets bästa är Barnkonventionens grund
pelare. Denna princip härledes från två grundläggande tankar, 
dels att barn har samma människovärde som andra, dels att de är sår
bara på ett sätt som gör att de har rätt till särskilt stöd och skydd. 

Utredningen föreslår dessutom att man utifrån konventionen 
ska utveckla en praxis, att man alltid i samband med myndighe
ters eller andra organs beslut ska analysera konsekvenserna ur ett 
barnperspekiv. Sådana analyser har långt ifrån alltid genomförts. 
Under 1990-talet genomfördes stora förändringar i svensk skola, 
men dessa beslut föregicks knappast av några analyser av konse
kvenserna för barnen. Och när man sagt sig göra en sådan pröv
ning, har oftast experter eller administratörer talat i barnens ställe. 
Barnkonventionen utgör en markering av att barn och unga har 
kompetensen och rätten att tala i egen sak. 

BARNKONVENTIONENS SKYDDSP ATRON 

Barnkonventionen ger inte någon detaljerad ledning för den som 
vill arbeta med utvecklingen av en läraretik. Generella juridiska 
eller etiska principer måste alltid tolkas in i mellanmänskliga för
hållanden för att få liv. Om förslaget till ny lärarutbildning går 
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igenom kommer stort utrymme att ägnas åt sådana internationella 
juridiska dokument. 

Förutom Barnkonventionen nämns FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna; FN:s standardregler gällande människor 
med funktionshinder; Salamancadeklarationen som omfattar prin
ciper, inriktningar och praxis vi d undervisning av elever med be
hov av särskilt stöd; samt RIO-deklarationens överenskommelser 
om länders åtagande i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling, 
miljöskydd, bevarande av naturresu rser och biologisk mångfald.11 
Det saknas inte ord och bokstäver med juridisk tyngd och etisk re
levans, men det finns anledning att fråga sig hur det är med enga
gemanget och livskraften i texter av det här slaget? 

Låt oss därför gå till en av dem som har inspirerat arbetet med 
FN:s barnkonvention, den polske pedagogen och läkaren Janusz 
Korczak (1878-1942). Han var en av tre initiativtagare till det för
sta försöket att formulera barnets rätt. Det skedde 1924 i Geneve
deklarationen.12 I fem korta satser slår man i deklarationen fast 
barnets rätt till en rimlig uppväxt med tillgång till mat, husrum 
och omvårdnad och rätt till fostran och skydd mot exploatering. 

Korczak har av eftervärlden mest blivit hågkommen som en av 
förintelsens offer, som, trots att han blev erbjuden fri lejd ut ur det 
judiska gettot i Warszawa, valde att följa den stora barngrupp h an 
hade ansvaret för in i Treblinkas utrotningsläger. Men det är inte 
den sidan av h an s person vi ska ta upp här, utan snarare den pe
dagogik som han utformade som ett slags matkraft till de destruk
tiva krafterna i hans samtid. Han ansåg nämligen att ett arbete för 
barns rätt till ett gott liv också var det bästa sättet att bygga ett gott 
samhälle i framtiden. 

I skriften Barnets rätt till respektl3 har Korczak formulerat sina 
underliggande motiv och reflektioner i anslutning till arbetet med 
Genevedeklarationen. Denna lilla tankebok tillkom, i likhet med 
det mesta som Korczak skrivit, i situationer där han själv stod i 
praktiskt pedagogiskt arbete. Därför finns det i hans text ett nära 
samband mellan de etiska principerna och den pedagogiska var
dagen. 

Vördnaden för livet och respekten för individen var två bäran
de principer hos Korczak. Han utgick alltså från ideer som brukar 
återfinnas inom humanistisk tradition, men han gav dem en per
sonlig tillämpning genom sitt sätt att förhålla sig till barn. Han såg 
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mycket i barnens liv som ingav respekt, och det är det han skriver 
om i sin lilla bok I olika avsnitt uppmanar han läsaren att respek
tera barnet i följande avseenden: 

Respektera barnens okunnighet! 
Respektera deras strävan efter kunskap! 
Respektera misslyckanden och tårar! 
Respektera barnens tillhörigheter och tillgångar! 
Respektera mysterierna och svängningarna i den möda som växandet 
innebär! 
Respektera det som är just nu, varje timme och dag! 
Låt oss kräva respekt för de klara ögonen, den släta pannan, för unga 
människors ansträngningar och självförtroende! 
Vi kräver respekt, ja varför inte ödmjukhet inför den ljusa, rena, 
obefläckade, sälla barndomen! 

Korczak arbetade med barn på barnhem. Han delade deras liv. 
Han slog vakt om den enskildes integritet, också inom barnhem
mets trånga kollektiva ramar. Han lärde sina medarbetare att inte 
närma sig barnet med inställningen: "Jag ska göra en människa av 
dig." Han arbetade för ett annat förhållningssätt: "Människa, vad 
kan du göra av dig själv?" Bakom tankar av detta slag fanns barn
läkarens vetande om arv- och miljöproblematik, pedagogens ly
hördhet och medmänniskans respekt inför de barn vars liv han 
delade. H an s pedagogiska och vetenskapliga kunnande stod inte i 
motsatsställning till hans övertygelse. 

Korczaks tankefigur ser ut ungefär så här: en människas värde 
är omätbart och alla har lika stort värde oavsett ålder. Därför har 
också barn samma värde som andra; deras liv i dag är inte mindre 
värdefullt än det, som de kommer att leva som vuxna. Detta syn
sätt ledde honom till att formulera följande provokativa satser 
som ett komplement till Genevedeklarationen: 

Jag kräver ett Magna Carta Libertatis för barnets rättigheter. Jag har funnit 
tre grundläggande rättigheter, men det kanske finns flera: 

1. Barnets rätt till sin död. 
2. Barnets rätt till den dag som är. 
3. Barnets rätt att vara som det är.14 

Den första satsen h ar en chockerande ordalydelse. Var det så att 
Korczak förespråkade barns rätt till självmord och eu tanasi? Nej 
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knappast. Om man läser citatet i sitt sammanhang förstår man att 
det inte är det han avser. Orden är hämtade från ett textparti där 
han vänder sig mot överdrifter i samtidens barnhygien. De välsi
tuerades barn vallades av barnsköterskor i s tyvstärkta uniformer 
och hindrades från att leka med andra barn. Deras sovrum var 
vitmenade som bårhus och de utfodrades med !ångkokad mat, 
som visserligen inte innehöll trikiner eller tuberkler, men inte hel
ler vitaminer och livsviktig bakteriekultur. Barnens uppväxt steri
liserades i alla avseenden. För att till varje pris undvika att barnet 
drog på sig en livshotande sjukdom förvägrade man det ett na
turligt liv. 

Och hur är det i våra dagar? Tar vår omsorgsmentalitet över
handen över barnens rörelsebehov? Ska förskolebarnen kanske ha 
skyddshjälm i lekrummet; kan vi lå ta tioåringen cykla p å allmän 
väg; och kan vi låta trettonåringen ensam ta tåget till kusinerna? 
Och vad säger i så fall försäkringsbolagen om det? 

Korczak tycks mena att varje naturligt barnaliv kan vara livsfar
ligt i åtminstone något avseende, därför har barnet rätt till sin 
egen död, eftersom det har rätt till ett fullvärdigt liv. Eller som han 
skriver på ett annat ställe: " Av fruktan för att döden skall ta bar
nen ifrån oss, berövar vi barnen livet; för att vi inte vill att de skall 
dö, låter vi dem inte leva."15 

Det kan också finnas en annan undertext till de provokativa or
den i den första satsen. Korczak hade erfarenhet av att vaka över 
svårt sjuka barn. Han h ade upplevt att dessa barn många gånger 
insåg det som de vuxna till varje pris försökte dölja för d em, och 
för sig själva, nämligen att sjukdomen kunde leda till döden . Att 
ljuga inför svårt sjuka barn och förneka deras belägenhet, är ett 
sätt att orättmätigt beröva dem deras död. 

Den andra satsen understryker att barns liv har ett fullvärdigt 
innehåll. Eftersom barn har samma människovärde som andra, 
har deras barnaliv ett egenvärde som ska respekteras. Enligt den
na p rincip är det orätt av föräldrar, lärare eller andra vuxna att be
trakta barnen som investeringsobjekt inför framtiden. Redan för 
sjuttiofem år sedan vägrade alltså Korczak att acceptera synsättet 
bakom den försåtliga frågan som är så vanlig i dagens skola: "Blir 
du lönsam lille vän?" Vuxenvärlden h ar inte rätt att inkräkta på 
barnets liv med hänvisning till vad som passar de vuxnas planer. 
Det är inte rätt av den v uxne att, som det heter, förverkliga sig 
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själv genom sina barn. Det kvittar lika om det hägrande målet för 
barnets räkning är en tilltänkt karriär som hockeyspelare eller 
stjärnkirurg. - Som pedagog levde Korczak ett långt liv tillsam
mans med barn och förstod bättre än de flesta hur intensivt och 
färgrikt barnalivet kan vara. Föräldrar och pedagoger h ar därför 
inte rätt att hindra barnen att leva sina egna liv med hänvisning 
till något så osäkert som framtida karriärer eller framtida industri
u tveckling. 

Den tredje satsen hävdar barnens rätt att vara sig själva. Barna
åren har sin egenart och varje barn är en individ. Det barntypiska 
ser Korczak inte som utslag av att barnen befinner sig på lägre ut
vecklingsstadier, utan som ett u ttryck för deras bristande erfaren
het.16 Denna brist gör att det är orätt att utsätta barn för överkrav. 
Vuxenvärlden ska anpassa sitt förhållningssätt och sina förvänt
ningar till barnens förutsättningar. - Som barnforskare fascinera
des Korczak av den växande människans utvecklingsgång, med 
dess utmaningar, begränsningar och möjligheter. 

I en senare utgåva av Hur man älskar ett barn kommenterar Kor
czak sina tre rättighetsprinciper på detta vis: 

Det hade då ännu inte gått upp för mig och inte heller bestyrkts, att bar
nets främsta och oantastliga rättighet är rätten att uttrycka sina tankar, att 
aktivt delta i de bedömningar och domslut som gäller dem själva. När vi 
mognar till att känna respekt och förtroende för barnen, när de fått fö r
troende för oss vuxna och själva framför vad de tycker om sina egna rät
tigheter - då kommer antalet problem att minska och misstagen bli färre.17 

Allt detta är tankegångar som också förekommer hos företrädare 
för progressiv pedagogik och så kallad modern barnuppfostran. 
Men Korczak skiljer sig i två avseenden från dessa tankeström
ningar. För det första formulerar han dem som etiska krav basera
de p å grundläggande värden, inte bara som rekommendationer 
grundade på barnpsykologiska iakttagelser. För det andra nöjer 
han sig inte med att formulera barnets rättigheter, han uttalar sig 
också om dess skyldigheter: 

Betyder detta att barnet ska få göra vad som helst? Aldrig i livet! Det skul
le vara detsamma som att förvandla en uttråkad slav till en blaserad ty
rann. Genom att förbjuda stärker vi i alla fall viljan, barnet vänjer sig åt
minstone vid att avstå från något och att behärska sig.18 
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De arbetsformer som Korczak utvecklade i sitt barnhemsarbete 
värnade om den enskildes rätt gentemot det starka kollektivet och 
de små barnens rätt gentemot de störres. I ett kollektiv behövs reg
ler för att inte de svagare ska komma i kläm. Pedagogens uppgift 
var att i kraft av sin större erfarenhet samverka med barnen till 
allas bästa. 

Hos Korczak finner man en brett professionellt kunnande. Han 
var i likhet med de flesta av sin generations läkare engagerad för 
hygienen inom vård, utbildning, samhällsplanering och även eu
genik, dvs. rashygien. Men till skillnad från de flesta ställde han 
sin praktiska erfarenhet och sin etiska övertygelse i motsatsställ
ning till det dåtida vetenskapssamhällets gängse synsätt. Han skri
ver: "Vi kräver: bort med hunger, kyla, fukt, d ålig luft, trängsel, 
överbefolkning." Allt detta ingick visserligen i tidens stora h ygien
projekt, men h an drar en tydlig gräns genom att samtidigt mar
kera en etisk princip: "Vi avsäger oss ... vår hycklande längtan 
efter perfekta barn."19 Här möter man ett intressant exempel på 
hur en yrkesetiskt grundad princip ges försteg framför rådande 
vetenskapliga och politiska synsätt. 

Den pedagogiska värld som en gång inspirerade Janusz Kor
czak till hans tankar om Barnets rätt till respekt utplånades i augusti 
1942 av nazisterna. Korczak, hans personal, och h ans 200 barn
hemsbarn mötte förintelsen i Treblinka. Många menar att just det
ta skede i historien borde ha lärt oss vikten av att levandegöra 
samhälJets grundläggande etiska principer, så att vi får ett allmänt 
medvetande om den värdegrund som lagts för vårt gemensamma 
liv. "Barnets rätt till respekt" skulle kunna vara en grundsats i det 
sammanhanget. 

YRKESETIK 

All undervisning aktualiserar etiska frågor. Men någon etisk kod 
finns alltså inte på u tbildningsområdet, till skillnad från t.ex. vår
den och rättsväsendet. Min avsikt är inte att h är skriva fram en yr
kesetik för lärare; det ligger i sakens natur att sådan text bör kom
ma direkt från lärarhåll. Däremot tänker jag argumentera för att 
arbetet i skolan generellt sett bör kännetecknas av lyhördhet och 
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respekt för medmänniskor; respekt för eleverna, för hemmen, för 
det som traderas och för läraryrket. Detta borde vara viktiga as
pekter av lärares yrkesetik.20 

Respekt får eleverna 

Att respekten för eleverna bör vara en övergripande princip i pe
dagogiska sammanhang beror på att relationen mellan lärare och 
elever är så ojämlik. Skolsituationen förutsätter traditionellt att 
den ena parten är omogen, okunnig och oerfaren, medan den an
dra parten innehar sin ställning just i kraft av sin större mognad, 
kunskap och erfarenhet. 

Också maktförhållandena är asymmetriska; läraren har såväl 
formella som informella maktmedel till sitt förfogande. Läraren 
disciplinerar, kontrollerar, sätter betyg, fördelar resurser och delar 
ut straff. Men eleven är maktlös och har inte ens i teorin möjlighe
ter att överklaga flertalet av de beslut som skolans personal fattar. 
Endast genom subversiva motstrategier kan eleven utjämna denna 
obalans, och det ska alla veta att många gör, men då kallar vi det 
för bristande disciplin och moralupplösning. 

Till detta kommer att eleverna är tvingade att gå till skolan. 
Förr blev man hämtad av polisen om man inte uppfyllde sin skol
plikt. I dag har väl inte polisen tid med sådant, men skolplikten 
finns fortfarande kvar. Och när eleven väl är på plats så gestaltas 
livet i skolan på ett sätt som mycket påminner om samhällets 
andra former för frihetsberövande. 

Skolan ses ofta som en förutsättning för att bygga ett demokra
tiskt samhälle, men historien lär oss att även odemokratiska sam
hällen framgångrikt har utnyttjat skolsystemet för sina syften. Den 
asymmetriska strukturen i skolan kan stärka tendenser i odemo
kratisk riktning, både bland lärare och elever. Därför är det viktigt 
att allt tal om demokrati och medinflytande också omsätts i hand
ling. Det är först då man tillmötesgår elevens rätt till respekt. 

Det finns alltså ett spänningsförh ållande mellan å ena sidan 
barnets rätt till utbildning och å andra sidan samhällets krav på 
elevernas närvaro i skolan. Eftersom eleven är tvingad att vara i 
skolan åligger det skolans personal att så långt det är möjligt göra 
skolan till en plats där det är gott att vara. 

Läraren h ar skyldighet att anmäla när hon ser att någon elev far 
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illa. Hon står under ett yrkesetiskt krav att blow the whistle och slå 
larm, när det finns tecken som tyder på att något destruktivt håller 
på att ske med en elev, eller med en klass.21 Detta kräver upp
märksamhet och mod. Oftast är det kanske enklast att låta saken 
bero när något går snett, i synnerhet om man själv inte bär det for
mella ansvaret. Men respekten för eleven kräver att läraren agerar; 
det är ett yrkesetiskt krav, den som inte åtlyder det är inte heller 
professionell i sitt handlande. 

Det kan vara så mycket som på ett eller annat sätt gäller "bar
nets bästa" . Det behöver långt från alltid gälla stora problem, e ller 
akuta risktillstånd. Det finns också i det vardagliga och i det tysta . 

.- Det kan vara något som eleven gör mot sig själv. Läraren ser att 
eleven missförstått något i kursen och att det kan rättas till genom 
en snabb åtgärd. Tecken på allmän uppgivenhet hos en elev; nå
gon som stavar på den osynliga läroplanens diktat om att det finns 
dom som är smarta och dom som är dumma, och själv hör man till 
dom dumma. Och så småningom dyker det kanske upp tecken på 
mer destruktivt beteende, skolk, snatteri och drogmissbruk, lära
ren har den moraliska skyldigheten att handla. 

• Det kan vara något som eleven blir utsatt för av andra elever. 
Den respekt som läraren är skyldig att visa sina elever ska också 
eleverna visa mot varandra. Korczak utformade en arbetsinstruk
tion där pedagogen inför barnen (sic!) ansvarade för att de gemen
samma reglerna åtlyddes av alla, såväl barn som vuxna; allt för att 
skydda individen gentemot kollektivets blinda krafter. 

Mobbning har varit ett uppmärksammat fenomen i skolvärlden 
i snart trettio år. Men det är inget som tyder på att frekvensen 
minskar. Det är tvärtom troligen så att problemen ökar när ett 
e levkollektiv står under press av något slag. Besparingar och hår
da tider påverkar också eleverna. 

Hur utlämnad en elev kan vara till sina kamrater framgår av att 
många mobbningsoffer envist förbjuder vuxna att ingripa för att få 
slut på förtrycket. Men en lärare är inte vilken vuxen som helst. 
Hon får inte, i likhet med alla andra som ser konflikter i barngrup
pen, vänta på att det ska gå över. Hon bör veta att sådant inte bru
kar gå över av sig själv. Hon ska ha kunskaper att hantera sådana 
problem, eller veta var sådan kunskap finns att tillgå, men det är 
hon som h ar den moraliska skyldigheten att handla. 
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..- Det kan vara något som en elev blir utsatt för, kränkande be
handling av någon av lärarens kolleger. Detta är kanske det allra 
svåraste. Den kollegiala sammanhållningen kan vara minst lika 
benhård som den som finns i elevgängen. Den interna moralen sä
ger: Man tjallar inte p å en kollega. Men en yrkesetik värd namnet 
kräver att läraren på lämpligast möjliga sätt, direkt med kollegan 
eller till någon ansvarig, anmäler när hon uppdagat att en lärare 
buri t sig illa åt mot en elev. Barnets rätt till respekt är en grund
läggande princip som är överordnad andra hänsyn. Inte någon 
elev ska behöva bli utsatt för kränkande behandling i skolan. Åter
igen, läraren har den moraliska skyldigheten att handla . 

..- Det kan också vara något som gäller läraren själv. Man upp
täcker att man har svårt att tåla en elev, att den s.k. personkemin 
inte stämmer. Man blir provocerad och förolämpad. Man miss
lyckas med att upprätthålla en rimlig ordning i gruppen. Rätt vad 
det är förgår man sig, eller så ger man upp. Även detta aktualise
rar yrkesetiska frågor. Man har så att säga anmälningsplikt också 
gentemot sig själv. Man får be den om ursäkt som man kränkt, 
man får tala med sin arbetsledare om möjligheter att bryta ofrukt
bara konstellationer. Också under förhållanden sådana som dessa 
har läraren moralisk skyldighet att handla. 

Respekt får hemmen 

Om man förenkla r saken kan man säga att de senaste 150 årens 
utveckling p å skolområdet har inneburi t att lärarna har tillskansat 
sig ett revir, som tidigare låg inom föräldrarnas privata sfär. Detta 
har genomförts på olika sätt i olika länder, i Sverige har det skett 
med direkt stöd av staten. Det gamla systemet för folkundervis
ning byggde på hemmens undervisningsplikt. När skolplikten så 
småningom trängde igenom, överfördes uppgiften på lärarna. H is
toriskt sett ligger det alltså ett spänningsförhållande mellan hem
mens och skolans uppgifter, och mellan föräldrarätten och lärares 
professionella territorium. 

I vårt land har man under andra hälften av 1900-talet strävat 
efter att bygga upp ett skolsystem präglat av stor likvärdighet, ett 
enhetsskoleprogram. På vissa områden blir detta förhållande mer 
känsligt än på andra. Den obligatoriska undervisningen i sexual
kunskap och religionskunskap har flera gånger varit föremål för 
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internationell rättslig prövning. Detta visar att frågan om relatio
nen mellan skolans samhällsuppdrag och föräldrarätten kontinu
erligt bör göras till föremål för yrkesetisk reflektion. 

Den allra senaste skolutvecklingen har genom stödet till fri
skolor och genom ökad föräldramakt i olika styrorgan i själva ver
ket stärkt föräldrarnas rätt till inflytande över skolan. I motsvaran
de grad kan man säga att det statliga stödet för lärarnas professio
nella plattform har minskat. 

Den svenska grundskolan är inte värdeneutral. Den ska verka 
för de grundläggande humanistiska värderingar som demokratin 
vilar på.22 Hemmen har emellertid huvudansvaret för barnens 
ideologiska fostran. Till vardags uppstår det inte särskilt ofta kon
flikter på den här punkten. Det är trots allt mycket få fall som lett 
till juridisk prövning. Detta kan tolkas på olika sätt. En tolkning är 
att det råder en relativt stor värdegemenskap i vårt land. En annan 
mer pessimistisk förklaring är, att många förä ldrar inte bryr sig så 
mycket om barnens skolgång. En tredje förklaring, som vi vill dis
kutera litet närmare, kan vara att föräldrar, som tillhör minoritets
grupper med avvikande värderingar och ideal - oftast invandrare 
eller personer som tillhör religiösa sekter - inte kan, eller inte vå
gar, ifrågasätta skolans mål och verksamhet. 

Här finns en latent etisk konflikt. Den kan gälla skilda uppfatt
ningar om auktoriteter, eller inneh ållet i moraliska normer. Den 
humanistiska tanken, att varje individ själv måste försöka orien
tera sig i livsåskådningsfrågor, kolliderar kanske med övertygel
sen att det finns auktoriteter som man bör underordna sig. Det 
kan vara en helig skrift eller en religiös ledare. 

Svenska lärare är många gånger ovana att handskas med så
dana situationer. När de möter föräldrar som menar att all t inte är 
förhandlingsbart, att det t.ex. inte går att kompromissa med den 
sanning som Gud uppenbarat, blir de villrådiga om hur de ska 
förhålla sig. Möjligheterna till samtal verkar begränsade. 

Problemet förstärks av att relig iösa eller moraliska traditioner 
ofta h ar en socialt enande funktion i religiösa minoritetsgrupper 
på ett sätt som är främmande i en pluralistisk medelklassmiljö. Ge
nom att bete sig på ett visst sätt uttrycker man lojalitet med grup
pen och vilja till samhörighet både med nu levande och tidigare 
generationer. Seder och bruk ifråga om mat, dryck och kläder får 
härigenom en stor symbolisk betydelse. Om barnen och ungdom-
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arna anammar ett annat livsmönster, kan föräldrarna uppfatta det 
som ett svek både mot religionen och mot dem själva. 

Är konflikten möjlig att lösa? Edgar Almen framhåller i en arti
kel längre fram i boken, att det måste vara en uppgift för den 
svenska skolan att hjälpa barn från främmande religioner och 
kulturer att nytolka sina egna traditioner på ett sätt som gör det 
möjligt för dem att leva med bevarad identitet i ett mångkulturellt 
samhälle, att t.ex. vara muslim på ett svenskt sätt 

Konflikten mellan den "moderna" skolan och traditionellt präg
lade hem kan inte alltid lösas. Men ofta kan positionerna mjukas 
upp genom samtal, som visar att även om de moraliska normerna 
motiveras olika, så behöver de inte alltid skilja sig så mycket åt i 
sak. Det måste också stå klart att skolans mål inte är att omvända 
barnen, utan hjälpa dem att leva och orientera sig i en pluralistisk 
kultur utan att ge upp sin egenart. Respekt för hemmen är under 
alla omständigheter ett yrkesetiskt krav, som läraren måste upp
fylla efter bästa förmåga. 

Respekt fdr kunskapen och det som traderas 

I gamla tider hade läraren två uppgifter. Den ena var undervis
ning, den andra bestod i kunskapsvård. Läraren skulle vårda sig 
om den kunskap som traderats från tidigare generationer och själv 
ständigt förkovra sig inom sitt kunskapsområde. Semper studiosus, 
att alltid förbli student det var lärarens livsuppgift. Man kan erin
ra sig hur Martin Luther i företalet till sin stora katekes domderar 
mot dem som försummar sin kunskapsvård: 

... dessa fina, struntförnäma herrar vilja med en enda genomläsning strax 
vara de lärdaste bland doktorer, mena sig ku1ma allt och ingenting mer 
behöva ... 

Därför beder jag slika latbukar och förmätna helgon .. . att de - huru väl 
de än mena sig vara hemma i katekesen - aldrig måtte tänka, att de i detta 
stycke äro fullä rda och veta nog. Ty även om de till punkt och pricka viss
te och kunde allt - vilket dock icke är möjligt i detta livet - så har det dock 
med sig mycken nytta och frukt, att man dagligen läser och begrundar och 
talar om dessa ting. 

Även om detta nu gäller en förgången tid och en förlegad kun
skapssyn, så finns här en yrkesetisk aspekt att betänka. I dag gäller 
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i ännu högre grad än på Luthers tid, att det inte går att kunna allt. 
Det innebär att det föreligger ett krav på den lärare som vill vara 
professionell, att hon visar respekt för den kunskap som hon re
presenterar gentemot eleverna . Det kan bl.a. ske genom att hon 
följer kunskapsutvecklingen och forskningen på det område där 
hon är verksam . Kunskapsexplosionen i det s.k. informationssam
h ället hör till vår tids kännetecken. Det gör, märkligt nog, den 
gamla tidens krav på kunskapsvård mer aktuellt än någonsin. Det 
är därför ofrånkomligt att utbildningen av en professionell lärare 
ständigt pågår, den kan aldrig avslutas; en gång student alltid stu
dent. 

Respekten för kunskapen och det traderade leder ofta till ett 
särskilt yrkesetiskt dilemma: hur kan läraren lägga kunskapen till
rätta utan att förvanska stoffets natur och inneboende kvaliteter? 
De ofta diskuterade didaktiska frågorna om "vad, hur och var
för"23 innehåller här en yrkesetisk dimension som sällan upp
märksammas. Ett stoffurval måste göras; hänsynen till eleverna 
kräver ett tillrättaläggande, eller ett tolkningsförfarande. Hur ska 
detta ske utan att stoffet förvanskas och läraren därmed brister i 
respekt för den kunskap som stoffet representerar? Detta är ett 
dilemma som många tänkare brytt sin hjärna med. Filosofen Hans 
Larssons rekommendation, icke allt, men det hela i delen, kan kanske 
vara en hjälp i reflektionen över detta yrkesetiska dilemma.24 

Periodvis har lärarens plikt att undervisa objektivt betonats 
starkt - med objektivt har man då menat neutralt. Detta har väl 
särskilt gällt religionskunskap och samhällskunskap, men kraven 
har också ställts inom andra ämnen. Lärarnas brottning med ob
jektivitetskravet har många gånger fått förödande konsekvenser 
för undervisningen. Det vackra idealet att presentera de olika 
åskådningarna rättvist har resulterat i en torr och oengagerande 
undervisning. 

Detta är ett svek mot lärostoffet och den kunskap och de tradi
tioner som det representerar. Det är också e tt svek mot eleverna; 
chansen är liten att deras möte med exempelvis skönlitteraturen 
eller de religiösa traditionerna blir fruktbart under sådana omstän
digheter. Därmed minskar också möjligheterna till en djupare för
ståelse för andras kulturtraditioner. 
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Respekt får läraryrket 

En yrkesetisk medvetenhet förutsätter, enligt min mening, att lära
ren själv ser värdet i det arbete hon utför. 

I alla tider h ar det funnits en tendens att nedvärdera läraryrket. 
Redan under antiken sa man att "den gudarna hatar gör de till pe
dagog". Länge var läraryrket något man pådyvlade dem som inte 
kunde försörja sig på annat sätt. 

Det är lätt hänt att läraren övertar omvärldens ringaktning för 
pedagogiskt arbete. Man distanserar sig från sitt h årda jobb ge
nom syniska kommentarer av typen: "Det fanns en gång i tiden tre 
skäl att bli lärare - juni, juli, augusti. Nu finns det knappast nå
got." Då gäller det för läraren att inte bara inför omvärlden, utan 
också inför sig själv, tydliggöra värdet i pedagogiskt arbete. Pro
blemet är att lärares kunskap i så stor utsträckning är oformulerad, 
vilket gör det svårt att kommunicera den till omvärlden. 

Tidvis har man försökt uppväga detta genom att framhålla lä
rararbetet som ett kall. "Kom låt oss leva för barnen" hette det 
bland barnomsorgens pedagoger. De äldre barnens lärare såg sig 
som folkfostrare eller upplysta ledsagare för ungdomen på deras 
väg in i kultur och samhälle. Lärarna har emellertid inte uppskat
tat denna tankefigur i längden. Den åtföljdes nämligen av före
ställningen att ju högre kallet var, desto lägre kunde lönen sättas. 

Ett yrke behöver inte upphöjas till ett kall för att dess inne
havare ska kunna betrakta det med bibehållen självrespekt. John 
Dewey, den gamle pragmatikern, drog sig visserligen inte för att i 
tidens anda tala om lärarkallet, men han talade också om samhäl
lets u tbildningsbehov och ekonomiska resurser, om vetenskap och 
konst, när han försökte framhålla lärarnas yrke som något omist
ligt i samhällskroppen: 

Jag tror att det är en uppgift för var och en, som är intresserad av utbild
ning, att framhärda i att skolan är samhällets främsta och mest effektiva 
instrument för sociala framsteg och reformer. På så sätt kan samhälle t 
väckas till insikt om vad skolan står för och förstå nödvändigheten av att 
utbildaren förses med tillräckliga resurser för att rätt kunna utföra sin 
uppgift. 

Jag tror att utbildning, förstådd på detta sätt, utgör den mest fulländade 
och innerliga förening mellan vetenskap och konst man kan tänka sig .. . 

Den kallar de bästa artister till sin tjänst. Ingen skarpsinnighet, medkän
sla, takt, handlingskraft är för stor för en sådan uppgift.25 
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Detta var på sin tid ett mycket betydelsefullt försök att synliggöra 
lärarens uppgift och tillmäta den ett rimligt värde. Efter hundra år 
pågår fortfarande detta arbete med att formulera och utveckla 
lära res kunskap. Dit tror jag att man även bör räkna lärares yrkes
etik. 

NOTER 
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Ragnar Furenhed 

Moral och möten - om läraretik 

INLEDNING 

Grundskolans uppgift är att förmedla kunskaper och utveckla oli
ka slags färdigheter. Den skall också överföra, utveckla och för
stärka respekten för demokratins grundläggande värderingar hos 
eleverna. Allt detta sker i relationer mellan mfumiskor som aldrig 
kan och aldrig får bli enbart undervisningstekniska. Därför är det 
nödvändigt att ta ställning till vilken etisk karaktär dessa relatio
ner bör ha. I detta kapitel om läraretik vill jag diskutera den frå
gan. Jag börjar med två bilder från skolan: 

~ I klass 5 C råder upprorsstämning. En av kamraterna, Hassan 
från Irak, skall utvisas från Sverige med sin familj . Klasskamra
terna strejkar från undervisningen en eftermiddag som protest. 
De gör upprop med namnunderskrifter på skolan och skickar 
detta tillsammans med ett brev till invandrarministern. I brevet 
berättar de Hassans historia och förklarar varför de anser att 
han måste få stanna i Sverige. De tar också kontakt med orts
tidningen och regional-TV för att så många som möjligt skall få 
höra talas om Hassans öde. 

~ "SKÅPET" 

Jag är mobbad. På rasterna får jag jämt vara ensam. Likaså på eftermid
dagarna och på helgerna. Det är aldrig någon som kommer fram och pra
tar med mig och själv vågar jag inte ta kontakt med någon heller. Alla i 
skolan hatar mig. Så fort någon går förbi så sparkar de till mig. Utan att 
jag gjort någonting. Det är det som kallas mobbing. Ja .. . så där efter en 
tre, fyra sparkar så rasar ju dörren in så klart. Ibland redan efter första 
sparken. Visst känns det lite i plåten, men det gör mest ont inuti. Sen står 
man där helt naken och blottar sina innersta känslor och tankar. Tänk dig 
själv! Alla som går förbi ser rakt in i dig. De ser hur du mår, vad du tänker 
och känner. Men vad bryr de sig om det? Han som tror att han "äger mig" 
svär bara och stoppar sina böcker i min trasiga själ. Sen går han iväg med 
sina kompisar och säger inte ens ett tröstande ord. Så det är väl bara att stå 
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h är och hänga dörr i ett par veckor tills "vaktis" har tid att laga en. Men 
vad är det för framtid egentligen? Lagad för att på nytt bli insparkad och 
lagas igen, insparkad, lagad, insparkad ... Nej! Hjälp! Sluta! Ibland får jag 
lust att bara skrika rakt ut hur jag känner det, men det är inte så lätt .. . 
Förflyttning vore drömmen! Att få komma till en korridor och känna sig 
behövd och älskad, där ett skåp får vara ett skåp. Ett skåp med ett eget 
skåps värde. Ett helt skåp. 

Jessica, 141:!rl 

Den svenska skolan står i en humanistisk tradition som hyllar 
människans värdighet, rättvisa, solidaritet och tolerans. Klass 5 C 
har konkretiserat dessa värden. Jessica berättar om hur det kan 
kännas när de inte respekteras. I denna uppsats utgår jag från att 
eleverna i 5 C har handlat moralisk t gott och att Jessica utsatts för 
moraliskt förkastliga handlingar. I fortsättningen vill jag diskutera 
följande två frågor: 

1. Vad krävs för att vi skall handla moraliskt gott? 

2. Vad kan skolan bidra med n är det gäller att skapa förutsätt
ningar för god moral? 

Innan Du liiser vidare, fundera över fdljande: 

?a. Vilken sku lle Din roll som lärare i 5 C vara i klassens aktion för 
Hassan? 

~-- Vad betyder det för kamraterna om Hassan trots allt blir u tvi
sad? 

~-- Vad kan Du som vuxen göra för Jessica? 

MORAL OCH SOCIALA SAMMANHANG 

Ett indianskt talesätt lyder: "Vi är alla trådar i samma spindelväv." 
Det säger något väsentligt om människolivets villkor. Vi är sam
manknu tna med varandra. Vi är sociala och vill vara det. Vi behö
ver varandra för att överleva fysiskt, för sällskaps skull, för ut
veckling och mognad, för att livet skall få mening. Att vi är sam
manknu tna med varandra betyder att vi på en gång har makt över 
varandra och är beroende av varandra. Ord och handlingar, leen
den och grimaser, kroppsspråk - allt sätter spindelväven i dall
ring. Vi har alltid en del av medmänniskans liv i våra h änder och 
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hon en del av vårt.2 Därför hör moralfrågorna hemma i vardagen. 
Eftersom etikdiskussioner ofta handlar om dramatiska moraliska 
dilemman finns det anledning att betona detta. Risken är annars 
att moralen förknippas med det extraordinära och hamnar i sär
skilda fack- och i skolan på särskilda timmar. 

Spindelvävssymbolen säger också något om vår frihet att hand
la. Att vara beroende av andra människor betyder bland annat att 
bli präglad av dem. Detta är dubbelt. Det innebär både att få till
gång till kunskaper, insikter och inspirationskällor och att bli 
märkt av upplevelser, begränsad av referensramar och bunden av 
lojaliteter. Trådarna i spindelväven kan vara både kraftledningar 
och snärjande nät! Alla lärare har upplevt förväntan inför mötet 
med en ny klass, en känsla som kan innehålla ett stänk av vemod: 
här är människor med hemligheter - oanade resurser men också 
osynliga bördor. ("En värld är varje människa ... ", Ekelöf.) Nog 
kan sådana känslor hjälpa oss både att ställa realistiska krav på 
eleverna och att visa tillbörlig hänsyn. Men samtidigt blir de t svårt 
att skilja undervisningsrollen från den medmänskliga. 

Att fundera över: 

~-- Vill Du känna till elevernas sociala situation? 

~ Kan Du se några fördelar med att inte göra det? 

MORAL OCH MAKTMISSBRUK 

Jag har använt spindelväven som en symbol för vårt ömsesidiga 
beroende. Därmed har jag också antytt visionen av en gemenskap 
där alla behövs. Verkligheten ger ofta en annan bild: en sönderri
ven spindelväv. Varför är spindelväven trasig? Frågan är lika 
gammal som människan. Det är den frågan uråldriga syndafalls
myter handlar om. För att belysa frågan någorlunda allsidigt krävs 
det många olika perspektiv: biologiska, psykologiska, sociologis
ka, religiösa och etiska . Här nöjer jag mig med det sista och gör 
några reflektioner om bristerna i de mänskliga relationerna som 
ett resultat av moraliska val. 

Att vara människa är att ha makt. Vi påverkar varandra ömse
sidigt. Den viktiga moraliska frågan är därför hur vi använder vår 
makt. Visserligen har inte alla lika stor makt eller samma slags 
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makt. Lärarens är till exempel större än elevernas i många avseen
den, formellt och ifråga om status och kunskaper. Men inte är ele
verna maktlösa! Alla lärare har upplevt hur en enskild elev kan 
åstadkomma storverk genom att sluta att tjura och börja samarbe
ta. Klassrumsklimatet förvandlas och läraren får självförtroende 
och arbetsglädje. 

Den amerikanske psykoanalytikern Rollo May skriver i sin ana
lys av maktbegreppet om maktmissbrukets två former: exploate
ring och manipulation.3 Exploateringen är rå och öppen, t.ex. 
misshandel och ohöljda trakasserier. Manipulationen är försåtlig 
och ibland subtil. Intriger, förtal, hot och skvaller blandas med 
smicker och otydliga eller dubbla budskap. Offret hamnar i ett för
virrat underläge eftersom manipulatörens avsikter är svåra att ge
nomskåda. Psykologiskt går maktmissbruket ofta hand i hand 
med att medmänniskan förtingligas, berövas sitt ansikte. Hassan 
blir ett " utvisningsärende" och Jessica blir ett "skåp". Inför ting 
behöver man ju inte ha dåligt samvete. Den som blir utsatt för 
maktmissbruk känner sig utnyttjad och kränkt. Det är en annan 
sak att förlora i öppen konkurrens. Det kan vara förargligt, men 
knappast förnedrande. 

Ofta är nog maktmissbruket ett resultat av oreflekterad egoism 
eller rädsla. Ett hierarkiskt förhållningssätt kan skydda från den 
sårbarhet som följer med den jämlika attitydens öppenhet. Men 
maktmissbruket kan också motiveras ideologiskt. Det kan ske uti
från den elitistiska värderingen att människor har olika värde och 
rättigheter, eller utifrån ideologier som hävdar att den enskilde 
individen ibland måste offras för "högre" intressen, t.ex. samhäl
lets eller skolans bästa. 

Att fundera över: 

?a, Hur ser Du på definitionen av moral som maktutövning? 

~ Hur vill Du beskriva lärarens makt över sina elever? 

?a- Lärare har formellt överläge över sina elever, har (i regel) större 
kunskaper och mål för sin verksamhet. Vilka frestelser till ma
nipulation ligger det i detta? 
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MORAL OCH MÖTEN 

Maktmissbruk innebär att människor utnyttjas och berövas sina 
rättigheter. Detta leder till att goda relationer förhindras eller för
störs och att främlingsskap u pp står. Uppgiften för den ansvars
fulla maktutövningen, eller den goda moralen, är därför att skyd
da människors integritet, att garantera att deras rättigheter tillgo
doses och därigenom främja eller återskap a goda relationer. 

Hur kan detta åstadkommas? En förutsättning är att medmän
niskan - åtminstone för ett ögonblick - kommer nära, att ett möte 
uppstår. Ett möte kan vara något odramatiskt: människor träffas, 
råkas. Men det kan också innebära att människor berör varandras 
personligheter. Mellan Hassan och hans kamrater hade ett möte 
ägt rum i båda betydelserna. 

I gynnsamma fall kan ett möte skapa vänlig nyfikenhet och ön
skan om närhet och gemenskap. Men människor som möts kan 
också uppleva hot och fara. Det kan resultera i strid, kapitulation 
eller flykt. I fortsättningen vill jag diskutera följande påstående: 

Skolans främsta uppgift med hänsyn till barnens moraliska ut
veckling är att vara en mötesplats, en plats där människor träffas 
och berör varandras personligheter på ett sådant sätt att det 
väcker medmänskligt engagemang. Så kan en gemensam värde
grund skapas. 

Att fundera över: 

~a. Kan möten organiseras fram? Tänk på Dina egna möten! Har de 
inte kommit som en glad överraskning? 

!&, Om svaret p å den första frågan är nej och på den andra ja, be
tyder det a tt mitt p åstående om skolans främsta uppgift saknar 
relevans? 

MORAL OCH SJÄLVKÄNSLA 

Ett möte förutsätter både självkänsla och medkänsla. Det är en all
män erfarenhet att vi är självupptagna när vi är missnöjda med oss 
själva. Då orkar vi inte bry oss om andra, vi vill helst inte träffa n å
gon utan kryper ihop i vårt eget dystra fängelse. Utan självkänsla 
är förutsättningarna dåliga för fruktbara möten med andra. Med 
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självkänsla menar jag här självrespekt eller respekt för den egna 
identiteten. 

Begreppet identitet är svårfångat. Det visar den omfattande fi
losofiska och psykologiska 1 ittera turen i ämnet. Även om begrep
pet är svårt att definiera är identitetsuppleve\sen ofta konturskarp. 
Det kan vi erfara när vi efter hårt arbete uppnått e tt eftertraktat 
mål. Eller när vi svikit våra ideal - då brukar "vårt bättre jag" in
finna sig som dåligt samvete. Eller när vi blir utsatta för fysiska 
eller psykiska övergrepp. Fråga Jessica! Hon vet att hon själv blivit 
kränkt. Eller kanske allra starkast när vi upplever att vi blir för
stådda och accepterade. Identiteten har således att göra med det vi 
upplever som vårt "sanna jag" eller den vi är "innerst inne". 

Vår identitetsupplevelse växer fram i ett samspel mellan oss 
själva och olika miljöer - naturmiljöer, kulturmiljöer och sociala 
miljöer. Den formas av omständigheter och krafter som ligger 
utanför oss själva, men också av våra egna val och insatser, av så
dant vi ärvt och sådant vi förvärvat. Identiteten är därför något 
som vi både kan vara tacksamma för och stolta över. 

Jag illustrerar med ett exempel. En av mina gymnasieelever var 
muslim. Hon kom från den bosniska delen av före detta Jugosla
vien. Under en lektion berättade hon om sin religion. Det var en 
berättelse om ett liv i två världar. Under skolterminerna bodde 
hon hos sina föräldrar i Sverige. Då levde hon som vilken tonåring 
som helst - det betonade hon med eftertryck. På somrarna reste 
hon till sin mormor i Jugoslavien. Där trädde hon in i släktens 
konservativt muslimska livsmönster. Hon bar slöja, bad vid böne
tiderna och umgicks bara med flickor och kvinnor. Jag tycker att 
hennes hållning är utomordentligt intressant. Hon valde medvetet 
att gå in i redan givna mönster, e tt som var präglat av väster
ländsk ungdomskultur och ett som formats av muslimsk tradition. 
Hennes identitet var en syntes av förvärvat och givet. 

Att fundera över: 

~a. Innan Du tar del av mina funderingar om identiteten, reflektera 
över vad Du anser ha format Din egen identitetsupplevelse! 

~ Hur uppfattar Du den bosniska flickans hållning? 
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DEN ERÖVRADE IDENTITETEN 

Astrid Lindgren skriver i en kommentar till sin bok Bröderna Lejon
hjärta: 

Det är möjligt att både Riddar Blåskägg och häxan i pepparkakshuset fick 
för lite moderskärlek och för hård potträning när de var små, men jag kan 
inte minnas att någon därför pockat på förståelse för deras illdåd som 
vuxna. Kanske hade Tengil det också taskigt, när han var liten, men jag 
förlåter ändå inte att han så grymt förtryckte Törnrosdalen. 

Trots att vi påverkas av yttre och inre omständigheter som vi inte 
rår över, upplever vi i regel ansvar för hur vi förvaltar våra liv. 
Det är kanske därför de flesta av oss älskar berättelsen om den lilla 
människan (som Jonatan och Skorpan), som modigt inlåter sig i 
strid med de hemskaste vidunder och inspireras av personer som 
drivs av sitt samvete att stå upp mot auktoritära ledare eller makt
fullkomliga myndigheter. Tanken att vi är fria att själva forma 
våra liv, att självständigt välja livsåskådning och att ta ansvar för 
medmänniskan är ett bärande element i den humanistiska männi
skosyn som ligger till grund för ungdomsskolans läropl aner. Min 
erfarenhet är att detta ideal är väl förankrat bland dagens ton
åringar. 

Den tysk-amerikanske psykoanalytikern Erich Fromm har 
framhållit att människan inte uthärdar tanken på att inte åstad
komma något som andra kan uppmärksamma och värdesätta. Det 
är ett grundläggande mänskligt behov att få manifestera sig själv 
genom självständig och skapande aktivitet, hävdar han. Han talar 
om behovet av transcendens. När detta behov tillfredsställs kan vår 
känsla av obetydlighet och otillräcklighet och meningslöshet över
vinnas. 4 

Om vi betraktar skolans verksamhet ur Fromms perspektiv till
förs en intressant dimension. När vi ger eleverna tillfälle att åstad
komma goda och påtagliga resultat i skolarbetet bidrar vi ju till att 
fylla ett viktigt existentiellt behov hos dem. Vi skapar därmed be
tingelser för en gynnsam identitetsutveckling. Detta hör till det 
viktigaste vi kan göra för elevernas moral utveckling! 

Enligt Fromm kan transcendensbehovet emellertid också till
fredsställas genom förstörelse. Också skurkar går till historien! Vil
ka elever vandaliserar i skolorna? I regel är det inte de som lyckas 
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bra i skolarbetet, skriver fina uppsatser eller målar vackra konst
verk, utan de som misslyckas. Om förstörelsen är ett sätt att kom
ma till rätta med ett grundläggande existentiell t behov, vad förslår 
då vuxnas förebråelser eller skolans trivselregler mot detta? Nu 
tror jag inte att all förstörelse kan förklaras utifrån Fromms per
spektiv. Ibland kan d en nog vara en protest mot en desperat livssi
tuation och ibland bara uttryck för obetänksamhet och dumhet. 

Det är naturligtvis viktigt att barn och ungdomar får chans att 
utveckla självkänsla genom egna prestationer och genom personli
ga val av livsstil och livsåskådning. Men samtidigt är det proble
matiskt att bygga självkänsla och livsmening enbart på prestatio
ner. För det första kan kontrasten mellan en ljus och optimistisk 
människosyn och den egna förmågan bli svårbegriplig, eller till 
och med svåruthärdlig.s Om nu människan till sin natur är förnuf
tig, aktiv och skapande - varför är inte jag det? Hur skall männi
skans - och min egen - irrationalitet, passivitet, egoism och ond
ska förklaras? För det andra skapar en fixering vid prestationer 
lätt en krampaktig, ängslig och aggressiv livshållning. Mycket av 
det vi erövrar och presterar här i livet är som bekant förgängligt. 
Därför gäller det att prioritera sociala och andliga värden som inte 
förstörs alltför lätt. Får dessa plats i dagens " resultatenheter"? 
Dessutom gäller det att p åminna sig om det vi får gratis, utan an
strängning. Därmed är jag framme vid nästa punkt: den givna 
identiteten. 

Att fundera över: 

~-- Är lärararbetet en skapande verksamhet? Är elevarbetet det? 
"Skapande" är enligt Fromm sådan aktivitet som vi väljer att 
utföra, som tar våra intellektuella, emotionella och manuella re
surser i anspråk och som resulterar i påtagliga resultat. 

~a. Min erfarenhet är att högstadieeleverna ofta är mer intresserade 
av betyg än sina lärare. Tror Du att betyg kan bidra till att fylla 
transcendensbeh ovet? Om svaret är "ja", vilka slutsatser kan 
man dra av det? 
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DEN GIVNA IDENTITETEN 

Mycket av det viktigaste i livet är gratis: livet självt, naturens 
skönhet, stillheten och tystnaden, medmänniskors visdom, kärlek 
och omtanke. Ändå ägnar vi en förfärlig massa tid åt det vi måste 
betala för med arbete och pengar. Vår identitetsupplevelse präglas 
i hög grad av vad vi gör. Mycket tidigt tvingas barnen in i denna 
livsform. Som jag redan påpekat är detta problematiskt. Jag tror 
att det är viktigare än någonsin att vi hjälper våra elever att se och 
uppleva det som livet skänker oss, utan hänsyn till prestationer. 
Att göra detta är säkert väl så viktigt för elevernas självkänsla som 
att hjälpa dem till goda skolpres tationer. Jag ska kortfattat reflek
tera kring detta i relation till skolans verksamhet. 

Människolivet 

Tanken på människans värde och värdighet är en av hörnpelarna i 
en humanistisk människosyn. Den motiverar både medmänskligt 
ansvar och självrespekt. Men varför skall människan värderas 
högt? Enligt judiskt-kristet-muslimskt tänkande är grunden för 
detta att människan är Guds skapelse och avbild. I den humanis
tiska traditionen framhålls ofta att människans värde är beroende 
av de speciella förmågor som skiljer henne från andra varelser. Jag 
skall inte värdera dessa livsåskådningsmässiga föreställningar här. 
Oavsett vilken livsåskådning man har, tror jag att en djup respekt 
för människan, liksom för livet i dess helhet, måste innehålla en 
slags "mystisk" upplevelse, en upplevelse av helighet och under. 
Som inför mötet med ett nyfött barn: " ... prisa undret, att du föd
des människogestaltad, gudalik, undret över alla under" (Heiden
stam). Men känslor behöver näring. Här har naturkunskapen en 
av sina stora uppgifter när det gäller skolelevernas moraliska ut
veckling: att stärka respekten för människovärdestanken genom 
handfasta kunskaper om det mirakel människan är. Ämnesomsätt
ningens mysterium, immunförsvarets genialitet, fortplantningens 
möjlighet, hjärnans osannolika förmåga att minnas, fantisera och 
älska ("Människohjärnans oändliga vidder hopskrynklade till en 
knytnäves storlek", Tranströmer) - tänk att denna obändiga och 
briljanta kraft har fått ett alldeles unikt uttryck i mig! En del män
niskor upplever en stark känsla av samhörighet med denna kraft 
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och är glada över att vara en del av det ekologiska systemet. 
Indianhövdingen Seattle formulerar känslan poetiskt skönt: 

Vi är en del av jorden och den är en del av oss. De doftande blommorna är 
våra systrar, hjorten, hästen, den stora örnen - dessa är våra bröder. Bergs
kammarna, saften i ängsgräset, ponnyns kroppsvärme och människans -
allt tillhör samma familj . 

Andra använder ett mer traditionellt religiöst språk och uttrycker 
tacksamhet över Guds skapelse eller Moder Jords omsorg. Nog 
borde känslan att ha tillgång till livets källflöden och krafter, och 
att höra samman med dess olika yttringar, kunna skapa glädje och 
tillförsikt! 

För en del människor, kanske allt färre, hör naturkänslan nära 
samman med känslan för en viss trakt, en hembygd, som bidragit 
till att forma ens livsstil, värderingar och språk. Sädesärlan som 
landar på gårdsplanen i april, kattfoten som tassar fram till sin 
plats i hagen i juni och kantarellerna som tittar upp under björken 
i augusti markerar både livsrytm och revir. På denna plats får jag 
leva min stund på jorden! Denna dimension av identitetsupplevel
sen undgår teknokratiska exploatörer som tror att platser är ut
bytbara. Människor som protesterar mot ödeläggelse av natur- och 
kulturmiljöer gör det ofta av ren idealism, men många gånger är 
det en kamp för den egna identiteten. 

Att fundera över: 

ta- Vad anser Du om mitt påstående att respekt för medmänniskan 
måste innehålla en upplevelse av hennes "helighet"? 

~ Är det sant att samhörighetskänslan med naturen kan skapa 
trygghet och självkänsla? Är den upplevelsen möjlig för barn 
och ungdomar i en stadsmiljö? 

ta- Skapar samhällen som hyllar uppbrott och förändring (som 
vårt) rotlösa barn? Kan skolan hjälpa barnen att hitta ett hem i 
kosmos, en plats att ta avstamp från och kunna återvända till? 
Hur hjälper vi flyktingbarnen att finna fotfäste i tillvaron? 
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Kärleken 

Kärlek är både den viktigaste källan till god moral och den goda 
moralens mest genuina uttryck. Det finns visserligen "maskros
barn" som utvecklas till harmoniska och goda människor, trots att 
deras uppväxtförhållanden varit u sla. Men jag är övertygad om att 
regeln att barn behöver kärlek för att utveckla självkänsla och med
känsla gäller. Nu kan det kanske hävdas att kärleksfulla relationer 
hör till hemmets sfär och inte till skolans. Men den invändningen 
väcker omedelbart ett par frågor. Om kärlek saknas i hemmen, var 
skall barnen få kompensation för detta om inte i skolan? Finns det 
något etiskt försvarbart alternativ? 

Nå, det beror förstås på hur kärlek definieras. Läsaren misstän
ker kanske att jag förespråkar en intim och sentimental läraratti
tyd. Det gör jag inte. Mina synpunkter här har inspirerats av Erich 
Fromms teorier om kärleken i boken Kärlekens konst.6 Alla lärare 
vet att det är omöjligt att tycka lika mycket om alla elever, att kän
na lika varmt för var och en. Fromm skulle em ellertid inte se detta 
som ett tecken på att kärlek är ett orealistiskt ideal för lärare. Kär
lek innebär nämligen, enligt hans teori, att betrakta och behandla 
alla som jämlika medmänn iskor. Den handlar sålunda om ett mo
raliskt förhållningssätt, inte om en känsla. 

Kärleken visar sig i ansvar, omsorg och respekt. Ansvar är att "ge 
svar" på medmänniskans uttalade eller outtalade behov. Omsorg 
är "aktiv omtanke om liv och välbefinnande hos den vi älskar", 
medan respekt innebär att bejaka varje persons unika individuali
tet. Fromms teori om kärleken är en replik p å d e t sentimentala, 
exklusiva och passiva kärleksideal som har vuxit fram i västerlan
det. Detta har präglats av popu lärkulturens förälskelsemyt: att 
drabbas av starka och intima känslor för en attraktiv person. 

Föräldrakärlek är, enligt Fromm, en av kärlekens viktigaste for
mer. Den har två dimensioner, moderskär/ek och Jaderskärlek. Båda 
har avgörande betydelse för barnets utveckling till en fri och om
tänksam människa. Moderskärleken säger: Jag är glad för att du 
finns och för att du är den du är (dvs. den erfarenhet som de flesta 
föräldrar har - man vill h a just de barn man fått!) . Moderskärleken 
kan inte förtjänas, den är villkorslös, gratis. Därför skapar den 
trygghet och tillit hos barnet som får uppleva att det duger som 
det är. 

Moderskärleken ensam kan dock skapa passiva människor som 
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inte förstår poängen med att engagera sig för andra eller för sin 
egen utveckling. Därför behöver barnet också uppleva faderskär
leken som är kravfylld och villkorlig: Jag älskar dig om du sköter 
dig, är duktig osv. Faderskärleken talar om att det är nödvändigt 
att offra något för att uppnå mål, att vi faktiskt måste anstränga 
oss för att livet skall bli bra, att inte allt är tillåtet. 

Ett enkelt exempel från skolan. En elev har förstört sin skol
bänk. Lärarens "moderskärlek" påverkas inte av detta. Men hans 
"faderskärlek" fördömer skadegörelsen och kräver att eleven lagar 
bänken. Om eleven gör detta kan han lämna händelsen med själv
respekt och fördjupade insikter om villkoren för mänskligt um
gänge och uppförande. Men faderskärleken ensam är en farlig 
kraft eftersom det är omöjligt att känna sig säker på att ha uppfyllt 
dess stränga villkor. Den kan därför förorsaka oro, ångest och 
känsla av otillräcklighet. Men tillsammans med moderskärleken 
stimulerar den till arbete och medmänskligt engagemang. 

Innan jag lämnar reflektionerna om kärleken, återvänder jag 
helt kort till Rollo Mays tankar om moral som maktutövning.7 
Hans beskrivning av den goda maktutövningen kompletterar 
Fromms teori om föräldrakärleken. May menar att en person som 
befinner sig i överläge gentemot en medmänniska, t.ex. på grund 
av större kunskaper, rikare erfarenheter, bättre fysisk eller psykisk 
hälsa osv., ibland måste ta över beslut och ansvar. Han kallar detta 
beskyddande maktutövning. "Beskyddaren" är emellertid medveten 
om att han kan äventyra medmänniskans integritet. Därför försö
ker han hjälpa den andre att stå på egna ben. Han vill inte befästa 
sin maktposition utan snarare upplösa den. Därför eftersträvar 
"beskyddaren" till skillnad från "manipulatören" (jfr s. 36) så stor 
öppenhet som möjligt. 

Att fundera över: 

?a- Är grundskolan en kärleksfull miljö? Finns där både moders
kärlek och faderskärlek? Eller en blandning av förströdd väl
vilja och otydliga krav? 

~ ... Ger skolan elever som misskött sig möjlighet att återvinna själv
respekt genom förlåtelse och gottgörelse? 

?a- Är det rimligt att kräva kärlek av lärarna? 
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MORAL OCH MEDKÄNSLA 

Hur skulle eleverna i inledningsexemplet motivera sitt engage
mang för sin utvisningshotade kamrat? De skulle säkert säga un
gefär så här: "Han är ju vår kompis!" "Han har väl samma rätt 
som vi att bo i Sverige. Han vill ju bo här." "Tänk d ig själv om du 
vore tvungen att bosätta dig i ett land där det är krig och förföl
jelse!" De visar prov på inlevelse och medkänsla, det vi kallar em
pati. Det är svårt att tänka sig ett genuint engagemang för med
människan utan empatisk förmåga. 

Ordet empati kommer från grekiskans emphatei (em = in, pha
teia = känsla) och kan översättas med "inkännande" . I den empa
tiska förmågan ingår både en in tellektuell och en emotionell kom
ponent. Den rymmer kunskap och insikt om hur en annan män
niska har det, men också identifikation och medkänsla.s Jag utgår 
från att det finns ett positivt samband mellan de två komponen
terna. Medkänslan ger motivation att skaffa kunskaper om med
människan, och ku nskaperna fördjupar känslorna. 

Ibland har den empatiska förmågan mystifierats och beskrivits 
som något exklusivt, något som somliga besitter till skillnad från 
andra (ungefär som det också mystifierande begreppet " utstrål
ning"). Jag tror att så gott som alla har empatisk förmåga. Vissa 
svårt psykiskt sjuka eller emotionellt skadade kan utgöra undan
tag. Inom psykologin finns en diskussion om vid vilken ålder bar
nen utvecklat sin empatiska förmåga. Piagets uppfattning att det 
skulle ske först i 10-12-årsåldern förefaller helt orimlig - och är i 
dag starkt ifrågasatt av utvecklingspsykologer. Den kognitiva 
komponenten av empatin kan förstås utvecklas med de ökade 
kunskaper och insikter om människors livsvillkor som stigande ål
der ger, men förmågan till medkänsla finns redan hos mycket små 
barn. Jag tror att den polske pedagogen Janusz Korczak har rätt 
när han skriver: 

Barnets demokratiska anda vet inte av hierarkier. Det känner samma sting 
av smärta inför arbetarens svett, lekkamratens hunger, en illa behandlad 
häst eller en nackad hö na. En hund eller en fågel står d eras hjärta nära, en 
fjäril eller en snäcka. De är främmande för uppkomlingens högmod, d e är 
omedvetna om att endast m änniskan har en sjäJ.9 

Den empatiska förmågan är inte oföränderlig utan dynamisk, den 
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kan utvecklas och avta. Den är naturligtvis inte heller någon ga
ranti för ett gott moraliskt handlande - lika litet som konstnärlig 
talang alltid resulterar i konstnärligt skapande. Därför måste em
patin vårdas och knytas till ett moraliskt handlingsideal. 

Empati kan inte beordras fram, men den utvecklas och trivs 
bättre i vissa klimat än i andra. Om skolan skall kunna vara en 
"klimatzon" för empatiutveckling krävs bl.a. speciella kvaliteter i 
lärarnas undervisning och förhållningssätt mot eleverna. Jag vill 
peka p å några. 

En stor del av de kunskaper som eleverna förvärvar i skolan 
borde utveckla människokunskap. Men detta sker inte tillräckligt 
ofta. Perspektiven blir inte sällan så abstrakta och teoretiska och 
strukturerna så låsta att den fascinerande människan försvinner. 
Om historieundervisningen framställer historien som en process 
som styrs främst av ekonomiska lagar, om religioner beskrivs som 
slutna teoretiska system, om geografin mest handlar om import, 
export och klimat och om samhällskunskapen blir en skiss med pi
lar mellan rutorna riksdag, regering och utskott - vart tar då män
niskan vägen? Nej, världen måste befolkas! Sanna människoöden 
från historia och nutid, från olika kulturer och länder, måste lyftas 
fram, både för att konkretisera generella skeenden och förhållan
den och för att exemplifiera det speciella i varje människas liv. 
Likaså måste fiktiva gestalter från romaner, fantastiska berättelser, 
sagor och myter presenteras. Eleverna inspireras både av de histo
riska och de diktade gestalterna. De kan identifiera sig med dem, 
prova olika roller och därigenom utveckla människokunskap och 
medmänsklig fantasi. Och naturligtvis genom att de får skapa 
egna berättelser! 

Både verkligheten och sagan är ibland förbryllande och exotisk. 
Det finns exempelvis seder och föreställningar i främmande kultu
rer som kan väcka både förundran och förakt hos eleverna. Lä
rarens u ppgift blir att så långt det är möjligt visa eleverna att det 
exotiska ofta är allmänmänskligt. Människors grundbehov är lika, 
men symboler och y ttre former växlar. Livsfrågorna är gemensam
ma, men svaren formuleras olika. Jag vill dock påpeka att det 
finns en risk att läraren i sin pedagogiska iver att förklara tar sig 
vatten över huvudet. Allt går inte att förklara, kanske allra minst 
det som döljer sig i människans själ. Varje individ är en represen
tant för ett" gåtfuJlt folk". 



Moral och möten - om läraretik 49 

I den mer specifika etikundervisningen förekommer ofta analys 
och diskussion om s.k. moraliska dilemman. Syftet med dessa öv
ningar är att hjälpa eleverna att föra konsekventa resonemang uti
från etiska teorier och göra dem medvetna om sina egna värde
ringar och därigenom skapa en plattform för moraliskt handlande. 
Detta är naturligtvis viktigt. Även om god moral inte är en konse
kvens av filosofisk kompetens finns det ingen anledning att hylla 
irrationaliteten. Historien och samtiden ger tillräckligt med otäcka 
exempel på vart okunskap och dumhet kan leda. Särskilt högsta
dieelever och gymnasielever har säkert också behov av att kunna 
redovisa argument för sina ståndpunkter. Ur det perspektiv jag 
anlagt här slutar emellertid analysen av de moraliska dilemmana 
för tidigt, om den inte också strävar efter förståelse för orsakerna 
till aktörernas handlande. Först då kan den ge kunskaper om män
niskors motiv, önskningar, behov och drivkrafter. Så kan den etis
ka analysen bottna i fördjupad människokunskap. 

Lärarens förhållningssätt har också en avgörande betydelse för 
elevernas empatiutveckling. Alla är medvetna om den besvärande 
sanningen: jag gör inte som du säger, utan som du gör. Om lära
rens attityd präglas av ansvar, respekt och omsorg gentemot varje 
elev tjänar det som förebild för eleverna. Om läraren dessutom 
inte bara talar teoretiskt om moralfrågor, utan också vågar visa n å
got av sina egna övertygelser och grubblerier, sin egen beslutsam
het och kluvenhet, sin frimodighet och rädsla, framstår han för 
eleverna som en medmänniska som det är värt att lyssna på, sam
tala med och lära sig av. Med detta menar jag inte att läraren skall 
hänge sig åt ett exhibitionistiskt koketterande med egna förtjänster 
och brister. Vad jag vill säga är att det är bra om lärare kan visa 
det självklara: vuxna befinner sig precis som barn och ungdomar 
p å det moraliska slagfältet med dess nederlag och segrar. Ingen 
vill samtala med den som vill framstå som moraliskt perfekt. 

?&- Jag har nämnt några exempel på sådant som jag tror kan be
främja elevernas emp atiutveckling. Komplettera med andra ex
empel! 

~ .. Diskutera mitt påstående att det är värdefullt för empatiutveck
lingen om läraren kan tala personligt om moralfrågor. Vilka 
problem kan vara förknippade med en sådan öppenhet? 
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MORAL OCH NORMER 

Mina funderingar om vad grundskolan kan göra för elevernas mo
raliska utveckling har hittills kretsat omkring det mänskliga mö
tets förutsättningar. Jag har försökt ringa in några faktorer som jag 
tror kan bidra till utveckJing av självkänsla och medkänsla. Det 
har handlat mer om personlighetsutveckling än om fostran i tradi
tionell mening. Frågan om överföring och förankring av normer är 
emellertid viktig och jag vill avsluta med att beröra den. 

Behövs etiska normer? Varför handlar vi gott mot dem vi äl
skar? Inte därför att normer påbjuder det, utan därför att känslan 
inbjuder till det. Men nu är det ju inte så enkelt. Kärleken försätter 
oss ibland i konflikt mellan olika goda handlingar, eller mellan lo
jaliteter mot olika människor - vi kan inte göra allt. Dessutom är 
kärleken inget statiskt tillstånd, vare sig i Fromms etiska tappning 
eller någon mer sentimental form. Den växer och avtar. Ibland är 
vi lyhörda för medmänniskans behov, ibland är vi lomhörda. Där
för behövs normer för att påminna oss om det som bör vara etiskt 
allmängiltigt i umgänget med andra. 

Det är då viktigt att fundera över vilken norm (eller vilka nor
mer) som bör förankras i eleverna. För det första bör normen vara 
allmänt formulerad för att kunna fungera på en generell och 
grundläggande nivå. Den tvingar då till viktiga reflektioner om 
hur den bör tillämpas i konkreta situationer. (Etikettsregler där
emot kan formuleras precist.) För det andra måste normen placera 
den enskilda människan i centrum, hennes integritet (okränkbar
het), välbefinnande och autonomi (frihet). 

Jag nämner fyra exempel på förslag till grundnorm för den sven
ska grundskolan: 

• Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, skall ni också göra 
mot dem. Qesus) 

• Behandla alltid medmänniskan som ett mål och aldrig som ett medel. 
(I. Kant) 

• Respektera människors lika värde och ta deras lidande på allvar. (H. 
Ofstad) 

• Prioritera solidaritet med den svage. (U. Juul-Jensen) 
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Frågan hur normer skall överföras till eleverna är, som alla lärare 
vet, inte lätt att besvara. Det är lätt att ironisera över avarter. 
Fostran har, åtminstone i traditionella samhällen, ofta inneburit att 
vuxna "talat om" för barnen vad som är rätt och orätt och efter 
förmåga tvingat barnen att följa påbud och förbud. I värsta fall har 
det varit fråga om ren dressyr som format lydiga betjänter och 
servila nickedockor - som emellertid letar efter kryphål för att i 
smyg göra det de verkligen vill. Barn kan dresseras till etikett men 
aldrig till medmänsklighet. Fostran kan bli ett hinder för god mo
ral. En annan avart är den icke-fostran som ibland framställts som 
en upphöjd form av respekt för barnen och deras naturliga god
het. Vuxengenerationen har låtsats som om den inte har några 
egna erfarenheter att ta på allvar, struntat i den fond av visdom 
som ligger i tidigare generationers normbildning och kastat ut 
barnen att jumpa på isflak i förhoppning om att det skall gå bra. 

Ingen av dessa avarter kan eller bör användas vid förmedling 
av humanistiska normer. Det måste nämligen, både av pedagogis
ka och etiska skäl, råda överensstämmelse mellan normernas inne
håll och sättet att överföra dem.JO I centrum av en humanistisk 
normförmedling måste samtalet finnas. Låt oss tänka ett ögonblick 
på eleverna i 5 C igen. Deras engagemang för den utvisningshota
de kamraten var en manifestation av humanistiska värderingar 
som hade utvecklats tidigare, hemma och i skolan. Nog kan det ha 
haft betydelse i den processen, om läraren lärt eleverna någon re
dan formulerad norm (alla fyra ovan nämnda passar bra) och i 
dialog med eleverna reflekterat över dess värde och tillämpning. I 
en dialog har båda parter något att erbjuda. När normer förankras 
på det sättet upplevs de därför som överenskommelser, löften, ja, 
till och med som gemensamma framtidsvisioner. De kommer att 
ringa in både det som är värt a tt skydda och det som är värt att 
sträva efter. I en kultur som hyllar individualism och pluralism 
tycker jag att det finns anledning att värdesätta normer som vär
nar om det gemensamma. 

Lärarens roll som förebild är förstås viktig när det gäller norm
förmedling. Läraren bör helt enkelt ha som yrkesetiskt ideal att manifes
tera och verka for en humanistisk grundnorm. I detta kapitel har jag 
försökt karakterisera detta ideal. 
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~ .. Ta ställning till resonemanget om allmänt respektive precist for
mulerade normer! 

~ .. I uppsatsen nämner jag fyra exempel på en "humanistisk 
grundnorm". Diskutera vad de betyder! Vad förenar dem, vad 
skiljer dem åt? Du har kanske förslag till någon kompletterande 
eller alternativ formulering? 

~ Vilka är Dina erfarenheter av auktoritär och "fri" uppfostran? 
Finns det trots allt värden i sådana uppfostringsideal som inte 
nämns i uppsatsen? 
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Sven G. Hartman 

Livstolkning hos barn och unga 

I slutet av 60-talet uppstod ett brett intresse för hur barn tänker. 
Både i Sverige och utomlands växte det fram en omfattande forsk
ning om människans kognitiva utveckling. Vi var många som fick 
glädjen att blicka in i en ny värld: unga människors tänkande. 

Större delen av denna forskning ägnades åt olika aspekter av 
barns omvärldsorientering. Jean Piaget erbjöd en teoretisk ut
gångspunkt för en rad olika forskningsansatser. Ett av de forsk
ningsområden som uppmärksammades gällde barns moralutveck
ling. I förlängningen på den forskningsinriktningen förekom också 
studier av barns och ungdomars religionsmognad.1 (När jag fort
sättningsvis skriver om barn innefattar jag ibland även ungdomar 
upp till 18 års ålder. Större delen av det forskningsmaterial jag här 
haft tillgång till gäller dock barn i åldern 9-14 år.) 

Denna breda forskningsinriktning har en rad kännetecken som 
indirekt ger uttryck för en människosyn. Den bör medvetandegö
ras och diskuteras, bl.a. därför att den kan vara betydelsefull för 
lärares förhållningssätt till sina elever. Forskningen om barns tän
kande tillämpar ett synsätt som inte alltid står på barnens sida. 
Kanske kan det rentav bidra till att öka avståndet mellan barn och 
vuxna i samh ället. 

Man har anlagt ett komparativt perspektiv, där barn direkt eller 
indirekt jämförs med vuxna. Det har lett till att man ofta betonat 
de kognitiva bristerna i barnens tänkande snarare än beskrivit den 
unika kompetens som man också möter hos barn. Intellektuella 
processer har betonats på bekostnad av exempelvis emotionell ut
trycksförmåga och empati. Tänkandets form har varit viktigare än 
dess innehåll. Man har hellre beskrivit utvecklingsstadier än per
sonlighetsdrag. 

På senare år har åtskilliga forskare börjat uppmärksamma barns 
unika förmågor i stället för att i alla lägen tillämpa komparativa 
synsätt. Man betonar vikten av att låta barn själva komma till tals i 
studier som gäller barn och barns livsvillkor.2 Man beskriver ut-
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veckling som en serie utmaningar eller livsuppgifter snarare än 
som ett antal förutbestämda utvecklingsstadier. Man tar fasta på 
barns förmåga till empati snarare än så kallade brister i deras so
ciala mognad.3 

Jag brukar beskriva de barnstudier jag själv arbetat med genom 
att peka på att vi där sysslat med forskningsproblemet vad barn 
tänker på, under en period när nästan all barnpsykologi inriktades 
på kognitionspsykologiska studier av hur barn tänker. Men när 
allt kommer omkring hade ändå våra studier sin utgångspunkt i 
den expanderade kunskapen om barns kognitiva utveckling, eller 
rättare sagt i ett didaktiskt nyckelproblem: Hur undervisar man om 
abstrakta ting for den som helst tänker i konkreta banor? 

Insikten om konsekvenserna av barns speciella sätt att tänka 
ledde fram till en rad följdfrågor: 

- Hur undervisar man om de samhällsorienterande ämnenas 
många abstrakta företeelser. Svar: konkretion. 

- Hur konkretiserar man ett abstrakt stoff för skolbarn? Svar: 
Genom att utgå från barnens erfarenhet och spontana intresse, 
för att den vägen nalkas undervisningsstoffet. 

- Vad finns det för lärostoff som erbjuder beröringspunkter mel
lan livsåskådningarnas och kulturernas föreställningsvärld och 
barnens? För att svara på det måste man också söka svaret på 
frågan: Vad funderar barn på? 

Vad funderar barn på? blev också titeln på en bok där vi återgav 
några resultat från dessa barnstudier.4 På omslaget fanns ett text
fragment hämtat ur en satskomplettering skriven av en pojke i 
årskurs 5. Texten sammanfattade på några rader flera av de motiv 
som oftast återkommit i barnens svar på uppgiften. 

Boken väckte en viss uppmärksamhet när den korn, eftersom 
den skildrade mellanstadieelevernas tankevärld på ett sätt som 
inte stämde överens med den gängse bilden. Den uppfattning om 
den senare barndomens psykologiska egenskaper som för femton 
år sedan fanns i skolans värld var i stort sett denna: barnen i de 
här åldrarna är utåtriktade, aktiva och fulla av energi, de är spon
tana och entusiastiska, men de saknar i stort sett förutsättningar 
för ett engagemang i djupare frågor. Man ansåg nämligen att barn 
hade en grund personlighet, som gjorde dem känsloflacka och 
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Ibland händer det att man funderar på saker som man inte 

riktigt kan l~lara ut. Det här är ANDERS. I!i ser hur han 

känner sig. And ers i:;i ttcr just nu och grunnar på en sak 

soB han fu.T1derat på flera gånger förut, och ser.i hen vcrlc

ligen skulle vilja veta .l!lera ar.i . 

Anders undrar över .Vo.J . .r.a./\r.,[l . . io l"Lm .. J orkf.l .... . . 
. J)(,i~ttrad.t.,.hwi. -~5 .J.J. .J.1-1/J.J ~ dJ ... ... . 
. ·M .~&1"'1 .. ~.~~-kom. lill I, HM. ~ 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ytliga. Detta sku lle i sin tur göra dem oförmögna att på allvar ta 
till sig kulturella yttringar som poesi, konst och religion. Därmed 
skulle de också vara slutna för mänsklighetens stora frågor. 

Med andra ord skulle det inte vara meningsfullt att konkretise
ra abstrakt stoff för elever på låg- och mellan stadiet, eftersom det 
inte skulle finnas några gemensamma beröringspunkter mellan 
abstrakta ämnen inom So-blocket - som t.ex . kul turella, politiska 
och re ligiösa fenomen - och barnens tankevärld. 

Resultaten av våra undersökningar har givit en annan bild. De 
har framkommit inom ramen för en serie projekt som har avrap
porterats i olika sammanhang. En sammanställning av resultaten 
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finns i boken Barns tankar om livet.s Jag brukar sammanfatta resul
taten ungefär så här: 

Eleverna på låg- och mellanstadierna är inte några enkelspåriga 
figurer. Det finns goda skäl att räkna med att alla barn reflekterar 
över grundvillkoren för sina liv. Det finns en stor variation i deras 
funderingar, både individuellt och inom åldersgruppen i sin hel
het. Livsfrågor förekommer påfallande ofta i undersökningsmate
rialen. Det innebär att s.k. stora frågor förekommer jämsides med 
det vardagsnära och triviala. Det ena utesluter inte det andra. 

Barnens sätt att uttrycka sina reflektioner är beroende av ålder 
och kön, men själva innehållet uppvisar ändå många gemensam
ma drag. I flera avseenden är likheterna mellan olika grupper stör
re än olikheterna. Perspektivet på omvärlden vidgas med åldern 
och man kan också märka ett visst mognadsförsprång hos flickor
na, som också visar ett något större intresse för sociala frågor. 

De här huvudlinjerna har kunnat avläsas i flera av varandra 
oberoende studier. Tendensen tycks vara oberoende av undersök
ningsmetod och tid. På följande sidor ges exempel från material 
som insamlats 1970 och 1987. 

Anders undrar över hur djuren och människan kom till och hur männi
skan och djuren såg ut och hur människan gjorde vapen. 

Sän' t kommer man att tänka på när man pratar om det. Om man pratar 
om krig brukar jag tänka på det. 

Pojke, åk 2/1987 

Anders undrar över hur varelserna på jorden kom till. Han undrar om det 
är Gud har skapat varelserna på jorden . 

Sån't kommer man att tänka på när man har blivit arg och sitter i gardero
ben i m örkret eller när m an just ska till att somna. 

Flicka, åk 3/1970 

Anders undrar över hur det kan bli sommar och vinter. Och hur man 
växer. 

Sån't kommer man a tt tänka på när snön fa ller och bladen b lir större och 
större. Att man måste titta upp på mamma och pappa. 

Flicka, äk 3/1987 

Anders undrar över om skogen lever. 

Sån 't kommer man att tänka på när man är ensam. 
Pojke, åk 3/1970 
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Anders undrar över hur fåglarna skulle kunna klara sig om vi inte satte 
upp fågelholkar. 

Sån't kommer man att tänka på när man inte har något att göra. 
Pojke, åk 3/1987 

Anders undrar över hur fåglarna kan hitta rätt varje vår från södern. 

Sån't kommer man att tänka på när man hör fåglarna sjunga. 
Pojke, åk 5/1970 

Anders undrar över om han blir någon gång en bättre människa. 

Sån't kommer man att tänka på när man är ensam. 
Pojke, åk 5/1987 

Anders undrar över om han ska gå hem till mamma och säga vad han har 
gjort. 

Sån't kommer man att tänka på när man sätter sig stilla ner och inte gör 
något. 

Flicka, åk 4/1970 

Anders undrar över hur man gör en bil och varför man har bilar. 

Sån't kommer man att tänka på när bilarna är färdiga. 
Pojke, tik 6/1987 

Anders undrar över hur en bil går. 

Sån't kommer man att tänka på när man ser en bil kör. 
Pojke, åk 3/1970 

Anders undrar över Hur jorden kom till. Och hur man kan gå på månen 
utan att åka ut i rymden och försvinna. Och att ingen hittar än sen. 

Sån't kommer man att tänka på när man pratar om Månen eller razketer 
som till exempel sbutnik. Eller rymden. 

Flicka, åk 5/1987 

Anders undrar över varför han inte får vara med och leka och att han är 
ledsen och vad han har för fel. Han tänker sig bort till en a1man skola där 
han får kamrater . 

Sån't kommer man att tänka på när man inte har någon att vara med i 
skolan. Och längtar bort till en annan skola. 

Flicka, åk 5/1987 

Anders undrar över varför alla måste vara dumma mot honom bara för att 
han är mindre än alla andra. Och varför han måste lida jämt. 
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Sån't kommer man att tänka på när man själv råkar ut för det, när man 
blir slagen eller så. 

Pojke, cik 6/1970 

Anders undrar över varför det är så mycket krig, bråk, misshandel och 
brott som görs. Alla är ju människor och är likadana. Alla borde vara gla
da och få mat och ett ordentligt hem med familj . 

Sån't kommer man att tänka på när man tittar på nyheter och program i 
tv, och när läraren pratar om andra länder och i radio. 

Flicka, cik 6/1987 

Anders undrar över krig. Hur kriget föddes och när. Det är ju en onödig 
sak bara för makten. Varför kan man inte dela lika? 

Sån't kommer man att tänka på när man ser på TV om Vientnam och 
Biafra. 

Flicka, cik 4/1970 

Anders undrar över om mamma och pappa har köpt prisenter för Anders 
fyler år i övermorgon och han vet inte om mamma och pappa har tjöpt 
någr prisänter. 

Sån't kommer man att tänka på när man är i skolan och då tycker fröken 
att han inte kan konsentrera sej . 

Pojke, cik 3/1987 

Om man ser efter vilka motiv som förekommer oftast i barnens 
skriverier finner man i alla våra material tankar om ensamhet, 
mobbning, fritidsaktiviteter, kamratrelationer, rättvisefrågor, spe
ciella glädjeämnen som hästar och fotboll, frågor om liv och död, 
frågor om krig och framtid. Exemplen kan variera från tid till an
nan och från en grupp till en annan, men det finns i allmänhet en 
klar motivgemenskap i materialen. Detta gäller med några undan
tag. De senaste åren förekommer många texter om miljöförstöring. 
Något sådant finner man inte i början av 1970-talet. Förändringen 
motsvaras av ett nytt debattläge i massmedia och skola. 

Anders undrar över varför man släpper ut så mycket föroreningar när 
man vet att bl.a. d jur och människor inte mår bra av det. 

Sån't kommer man att tänka på när man kanske ser ett dött djur. 

Flicka, cik 5/1987 
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Barnens tankar lär oss mycket om barns livsvillkor, men också om 
samhället i stort, för barn är också samhäll smedborgare. I det sam
manhang där skolans värdegrund ska formas möts många olika 
intressen. Politiker, skolledare, lärare, föräldrar och elever har oli
ka bilder av världen. Också barnen har sinsemellan olika intres
sen, det framgår av de exempel jag tagit med här. Det är också så 
att det hos den enskilde eleven ryms tankelinjer och värderingar 
som kan vara svåra att förena. Sådana motsättningar kan skapa 
spänningsfält med avsevärd laddning. Detta är något som också 
kan aktualisera livsfrågor. 

När tillvaron hårdnar tycks öppenheten mot andra minska. 
Barnens lojalitet gentemot sina vuxna och mot kamratgruppen är 
stark. I vissa lägen kan den blockera det medmänskliga engage
mang som barnen annars kan ge uttryck för. Därför är det inte att 
undra på att det i slutet av 1980-talet börjar dyka upp en del motiv 
i undersökningsmaterialen som uttrycker, eller reagerar emot, in
vandrarfientlighet och rasism. Barnens tankevärld speglar det 
samhälle i vilket de växer upp. Både det som är positivt och nega
tivt återspeglas i barnens funderingar. 

Bilden av barns tankevärld blir i stort sett densamma vilken un
dersökningsmetod man än använder, förutsatt att man verkligen 
frågar efter vad barn funderar över.6 I tabell 1 finns några resultat 
från en enkät som genomfördes våren 1990. Huvudresultatet, dvs. 
att barn funderar över grundvillkoren för sina liv, slår alltså ige
nom också i mer traditionella enkätundersökningar. Döden, mobb
ning, invandring, frågor om rätt och orätt, kamratskap har hög 
intresseladdning. Men viktigare än vilka motiv som får de högsta 
värdena i den ena eller andra undersökningen är de högfrekventa 
frågornas karaktär. Den karaktären framgår tydligt i flertalet stu
dier och den visar att barn funderar över livsfrågor, över det egna 
livets grundvillkor. Och det sker på ett sätt som många kanske 
bara hade väntat sig att möta bland tonåringar. 

Det behöver inte betyda att barn av vår tid blir brådmogna. Det 
kan snarare bero på att vuxenvärlden tidigare inte förmått se (eller 
minnas) denna sida av barnens liv. 
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Tabell 1. Frågor som kan vara intressanta och viktiga att fundera över. 
Resultat från en attitydenkät 1990. För lågstadiet har jämförelsetal häm-
tats från 1987/88. Andel elever som kryssat for nedanstående alternativ. 
Instruktionen löd: "Här kommer en lista med frågor som kan vara 
intressanta och viktiga att fun dera över. Läs igenom dem och välj 
de två som du tycker är viktigast. Sätt kryss för de två sakerna." 

Låg- Mellan- Hög-
stadiet stadiet stadiet Pojkar Flickor Totalt 
n=91 11=115 n=65 n=77 n=l03 n=180 

Svarsalternativ % % % % % ,~ 
,n 

Varför man måste dö. (20) 38 28 29 39 34 

Varför en del blir mobba-
de. (28) 27 41 31 34 32 

Hur det är att vara in-
vandrare i Sverige. (24) 19 23 16 24 21 

Hur man kan veta vad 
som är rätt och fel. (12) 12 28 16 19 18 

Hurdan en bra kamrat 
skall vara. (14) 17 18 19 16 17 

Hur mycket vuxna skall 
få bestämma över sina 
barn. (10) 12 15 9 17 13 

Hur man skall vara mot 
varandra i familjen . (20) 16 9 15 11 13 

Hur man skall bli bra i 
idrott. (10) 16 1 25 0 11 

Varför man känner sig 
så ensam ibland. (10) 9 12 1 17 10 

Om det finns en Gud 
som skapat universum 
och allt liv. (12i 10 6 10 7 8 

Varför det finns a rbets-
löshet i Sverige. (10) 4 8 5 6 6 

Hur barn kommer till 
världen. (6) 8 0 8 3 5 

Om man behöver någon 
att tro på. (10) 5 1 2 5 4 

Övrigt, ofullst. svar. (12) 7 5 12 2 6 
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TONÅRJNGEN OCH LIVSFRÅGORNA 

Intresset för unga människors livsfrågor har varierat från tid till 
annan. På senare år har man allmänt kunnat märka en ökad öp
penhet för barns och ungdomars perspektiv på livet och på sam
hället. Jag tror att Skolöverstyrelsens skrift Tonåringen och livsfrå
gorna från 1969 beredde vägen för detta intresse.? 

Boken publicerades i samband med lanseringen en ny läroplan 
för grundskolan, Lgr 69. Avsikten var att fästa uppmärksamheten 
på de frågor som stod i centrum för ungdomars funderingar. Där
med viJle man också säga att detta var något som också borde 
uppmärksammas i skolan. Undersökningsresultaten varvades med 
förslag till nya arbetsområden för skolarbetet, speciellt för under
visningen i religionskunskap på högstadiet. 

Boken mötte stort intresse både i och utanför skolan. Den blev 
mönsterbildande för barn- och ungdomsarbete i frivilligorganisa
tionerna. Läromedelsproduktionen anammade villigt ett nytt sätt 
att anknyta gammalt lärostoff till ungdomsvärlden. Denna trend 
påverkade också barn- och ungdomslitteraturen och kulturutbu
det i stort; uttryck för unga människors tankar blev en ny genre. 

Det fanns en övergripande tes i bokens empiriska och undervis
ningsinriktade delar. Den går ut på att det finns en problemgemen
skap mellan tonåringar och de stora livsåskådningstraditionerna. 
En primär uppgift för undervisningen ansåg man därför borde 
vara att visa hur olika tros- och livsuppfattningar söker ge svar på 
människors existentiella frågor. Så här sammanfattades resultaten: 

Studien byggde på en omfattande enkät med många flervalsfrågor. Enligt 
frekvensberäkningarna hade följande teman den största intresseladdning
en: ... ras, sexualitet, kärlek, lidande, människovärde, konflikfrågor, en
samhet och gemenskap, livets uppkomst och mening, gränsfrågor om liv 
och död, t. ex. abort och eutanasi, frihet, ansvar och skuld . .. 

Det kraftiga utslaget på dessa frågor visar att tonåringen är starkt med
veten om problemen kring människans grundläggande sociala och per
sonliga villkor.8 

En motsvarande studie gjordes även i samband med nästa läro
plansreform, Lgr 80. Den undersökningen hade rubriken Tonåring
en och livet. Den bild som framträder i undersökningen överens
stämmer väl med den föregående. 1980 lät man även tonåringarna 
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ta ställning till en fråga om vilka teman man skulle vilja behandla i 
skolan. Mellan 65% och 50% av eleverna tyckte att man "mer" 
eller "mycket mer" borde behandla följande frågor: kontakter med 
motsatta könet, hur det är i världen, ensamhet, trygghet, rädsla, 
hur det är i skolan, vad som ger tillvaron ett meningsfullt innehåll, 
vad som betyder mest när man väljer livskamrat, hur man vill 
vara som förälder.9 

Femton år senare publicerades en liknande studie om gymna
sieungdomars livsfrågor i relation till skolans religionsundervis
ning.10 Den bild som framträder i boken har mycket gemensamt 
med tidigare studier. I tabell 2 jämförs rangordningen för ungdo
marnas livsfrågor 1994 med en studie från 1971. 

Även om det kan vara problematiskt a tt göra jämförelser över 
tid i sådana här m aterial ger tabell 2 anledning att fundera över 
svängningarna i tidsandan. Det tycks inte bara vara läroplansskri
benter som under 1990-talet flyttade gränserna för den svenska 
solidariteten närmare Svedala. Frågor om lidande, rasism, U-hjälp 
har förlorat en del av sin intresseladdning hos ungdomarna i den 
anförda undersökningen. Vilka andra förändringar kan spåras i 
tabellen? Läsaren kan själv dra sina slutsatser och fundera över 
hur det ser ut i dag. Hur snabbt förändras tidsandan och hur stabil 
kan egentligen samhällets och skolan s värdegrund sägas vara? 

Det är inte någon ny tanke att speciellt ungdomsåren skulle 
präglas av intensivt grubblande över existentiella frågor. Varje tid 
tycks ha haft sina former av ungdomsrevolt. 1700-talet var de häf
tigt svallande känslornas århundrade. Det var mycket Sturm und 
Drang. Goethes roman om den unge Werters lidanden blev en 
makalös bästsäljare och det berättas att många ungdomar tog sitt 
eget liv i den unge Werters efterföljd. 

Den amerikanska ungdomspsykologin i början av 1900-talet på
verkades av såväl utvecklingsläran som av de samtida väckelse
rörelserna; tonåren sågs som en dramatisk period av tro och tvivel, 
uppror och omvändelse i religiös eller politiskt mening; p uberte
ten betraktades som en ny födelse . 

Mellankr.igstidens Wien gav en annan bild av ungdomsåren. I 
Wiens salonger satt unga kvinnor och suckade och anförtrodde 
dagboken sina svärmerier, sina överspända ideal och sin livsleda. 
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Tabell 2. Jämf6relse mellan syn på livsfrågor hos ungdomar år 1971 och 
år 1994. Procentandel som anger frågan som "Mycket viktig". 

Andel ungdomar 

år 1994 å r1971 Förändring 

Rangordning år 1994 11=789 n=1170 % 

1. Om alla är lika värda 68 71 -3 

2. Krig och fred 65 72 -7 

3. Rasproblem 59 69 -10 

4. Narkotika 53 50 +3 

5. Kärlek och sexualitet 47 56 -9 

6. Om man har fri vilja 46 41 +5 

7. Om likställighet mellan könen 46 34 +12 

8. Om man har ansvar för sitt liv 40 28 +12 

9. Respekt för oliktänkande 36 46 -10 

10. Om dödshjälp 36 34 +2 

11. Om straff vid brott 33 27 +6 

12. Om abort 31 37 -6 

13. Varför lidandet finns 29 49 -20 

14. Om livet har någon mening 28 37 -9 

15. Om man kan vara god utan Gudstro 28 29 -1 

16. Om man kan ge livet mening 22 31 -9 

17. U-hjälp 21 40 - 19 

18. Om äktenskap och hembildning 20 19 +l 

19. Om kontaktproblem i tonåren 17 29 -12 

20. Om det finns liv efter döden 17 22 -5 

21. Om militärtjänst och pacifism 14 25 -9 

22. Om Gud finns 14 21 -7 

23. Om hur livet uppkommit 13 16 -3 

24. Generationskonflikter i hemmet 10 18 -8 

25. Om Bibeln är tillförlitlig 9 13 -4 

26. Om Jesus var Guds son 9 13 -4 

27. Vad som förenar kristenheten 5 6 -1 

Källa: Ulf Sjödin, En skola - flera vär!dar, 1990, s. 112. 
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Andra forskare skulle senare ifrågasätta att just ungdomsåren 
nödvändigtvis skulle behöva vara en turbulent period med aukto
ritetstrots, livskriser och existentiellt grubbel. Antropologer hade 
funnit att det i många kulturer inte alls fanns några tonårspro
blem. Sociologer noterade att arbetarungdomar tydligen hade an
nat att sysselsätta sig med än grubblerier och föräldrarevolt. 

Redan tidigt utkristalliseras på detta sätt ett u tvecklingspsyko
logiskt och ett samhälleligt perspektiv på ungdomsåren.11 Har 
man intresset inriktat på ungdomars livstolkning kan man knap
past välja endera perspektivet; ungdomars sätt att se på livet säger 
mycket om deras själsliv, men också om det samhälle de lever i. 

Så har man t.ex. hävdat att just det sena 1900-talets samhälle 
skulle ha egenskaper som ledde till en ångestens tidsålder för ung
domsgenerationen med drogmissbruk och ökad självmordsfre
kvens som tydliga tecken. Majoriteten av alla ungdomar skulle 
känna ångest inför samhällets oförmåga att ge trygghet. Hela sam
hället med alla dess institutioner skulle utgöra ett direkt hot mot 
ungdomarnas framtid.12 På några års avstånd kan man konstatera 
att också dessa undergångsprofetior slog slint. Millennieskiftet in
nebar ingen katastrof för landets tonåringar. Det blev inte värre än 
vanligt. Men det kan fortfarande vara för djävligt att vara ung, 
precis som på Hjalmar Söderbergs tid, och det är nog bra om vux
na inte glömmer den saken. 

Om man betraktar tonårsperioden med utgångspunkt från de 
undersökningsmaterial med yngre barn som jag då och då åbero
par i detta kapitel, finner man att ungdomsperioden inte framstår 
som så exeptionell som man brukar hävda. Trots, tvivel och upp
roriska tankar finns också i de yngre barnens tankevärld. Det som 
ansetts vara ett typiskt tonårsmässigt tankegods visar sig dyka 
upp hos barn redan under tidiga skolår. Sådana tankefigurer tycks 
följa människan genom historien och genom hela livet, eller dyka 
upp när livet tar en ny vändning. 

Det finns många vändpunkter och övergångsperioder i en män
niskas liv: skolstarten, könsmognaden, studieåren, entren i arbets
livet, familjebildningen, klimakteriet, pensionsåldern, för att bara 
nämna några. Ett typiskt drag för sådana övergångar tycks vara 
att människan då bearbetar sina livsfrågor. Och så söker man svar. 
Detta är något som uppmärksammats och utnyttjats av intressen
ter på åsikts- och livstolkningsmarknaden. Olika värdesystem och 
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åskådningar bjuds ut till den sökande. Människor i olika över
gångsåldrar utgör de viktigaste målgrupperna för såväl seriösa 
som mer geschäftinriktade aktörer på denna marknad. En av sko
lans viktigaste uppgifter måste vara att hos den enskilde eleven 
bygga upp en beredskap att möta sådana situationer. 

FRAMTIDS FOLKET 

Det förefaller som om det fanns ett offentligt intresse för tonåring
arnas frågor för framtiden. Genom återkommande internationella 
studier och s.k. ungdomsbarometrar vill samhällets företrädare ha 
en kontinuerlig uppfattning om ungdomarnas syn på samhället 
och framtiden.13 Visar sig ungdomarna vara optimistiska och 
hungriga på det som ligger framför dem är allt i sin ordning. Då 
räknar man med fortsatt produktionsökning och stigande kon
junkturer. I en stad eller landsända vars ungdomar är pessimistis
ka inför framtiden blir man däremot oroad och vidtar åtgärder för 
att om möjligt få de unga på bättre tankar, som om man däri
genom kunde skapa garantier för en positiv utveckling. Ungdo
men ses inte bara som morgondagens samhällsbyggare, debetrak
tas också som framtiden s trendsättare. 

Mer seriösa studier visar att ungdomars framtidsföreställningar 
är komplexa. För det första måste man förstå att ungdomar inte 
har endast en bild av framtiden utan flera. Där finns bilder av den 
egna framtiden, det egna landets framtid och så hela världens 
framtid. Det är också skillnad mellan det man själv önskar av 
framtiden och det som man tror kommer att hända. Många bilder 
glider in i varandra när ungdomar talar eller skriver om framti
den.14 

Det tycks finnas ett mönster i detta system av sammanlänkade 
framtidsbilder. Ju mer framtidsperspektivet v idgas desto mörkare 
blir färgerna. Ungdomar tenderar att se relativt optimistiskt på sin 
egen framtid, men ser världens framtid i dystra och hotfulla fär
ger. Man önskar sig vällevnad för egen del, men gissar att det i 
stä lle t kommer att handla om överlevnad, när m an tar världsläget 
med i bilden. 

Det finns sociala skiktningar i dessa förestälhungar. Elever som 
går på studieprogram med hög status ser ljusare på sin framtid än 
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de som går på lågstatusutbildningar. - Kritisk skolforskning har 
hävdat att skolan utbildar vissa ungdomsgrupper för en komman
de arbetslöshet. Olika ungdomsgruppers varierande föreställ
ningar om sin egen framtid är kanske ett tecken på att så är fallet. 
Redan i skolan skiljs vinnarna från förlorarna och det märks i de
ras tankar om framtiden. 

I samband med millennieskiftet accentuerades intresset för ung
domarnas framtidsföreställningar ytterligare. Man lanserade ung
domsstudier som särskilt vände sig till företagsledare, politiker 
och samhällsplanerare, till läsare "som tänkte vara med bortom se
kelskiftet". Iden var att den som vill veta hur morgondagens vär
deringslandskap kan te sig ska studera värderingarna hos dagens 
unga, eftersom de kommer att utgöra det ledande opinionsbild
ande skiktet i morgondagens samhälle.is 

Forskning som i mer allmänna termer riktas mot ungdomars 
livssituation visar att just framtidsfrågor verkligen är ett vanligt 
tema i ungdomarnas värld. Men ungdomarnas eget intresse för 
framtiden har en annan karaktär än makthavarnas. Deras fram
tidsintresse har en mer existentiell laddning, inte en kommersiell. 
De står mitt uppe i en lång serie av valsituationer. Sättet att välja 
får konsekvenser för lång tid framåt. Ungdomarnas erfarenhet är 
begränsad, det gör valen ännu svårare. De som nu överhuvudta
get har möjligheter att välja; de som inte har det, påminns ständigt 
om sin belägenhet. 

Jag vill avsluta detta avsnitt med utdrag ur två intervjuer som 
kom in på framtidsfrågan:16 

Jonas, 16 år 

När m an gick i högstadiet då, typ i å ttan, d å funderade man mycket på det 
där med meningen med livet. 

Ja, ja . 

. . . det bästa de t är nog att tänka framåt i alla fall. 

Mm . .. . vad tänker du när du tänker framdt? 

Ja då, d et beror på liksom vilket humör man är på. Mår man dåligt så 
måste man ju ändå se framåt, till exempel om det händer nånting i helgen 
då tänker man på det .. . 

Mm. 
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... och jobba, så det är typ såna grejer, det är ingenting sådär allvarligt 
som man går och funderar på, du vet. Men man har ju funderat sådär på 
om föräldrarna skulle dö, vad skulle hända då och sådär ... 

. . . eller om syskonen skulle gå bort eller sådär ... typ såna grejer. 

fa, mm .. När du var yngre, när du gick i nian ,du sa att du funderade pd vad 
meningen med livet var, vad kom du fram till dd, hur tänkte du dd? 

Nej, det var väl en period då man gick omkring och tänkte på det hela ti
den, sådär att, men så blev man så bunden till det på något sätt. 

Till dom tankarna? 

Så det blev rätt otäckt, sådär. 

Mm . ... var det ndgonting som du pratade med ndgra kompisar eller någon annan 
om ? Eller var du oftast ensam när du funderade pd det? 

Till en början så var jag ensam, men sen så pratade jag med . .. vi satt i 
bandet sen och pratade. 

Mm . 

. . . lite, och då tänkte liksom alla sådär: vad är meningen med livet egent

ligen? 

Mm. 

Men sen så .. . vi har inte tänkt på det så mycket mer, men jag tror att alla 
går omkring och tänker på det någon gång, hur gamla dom än är. 

Frågan om framtiden är alltså inte bara en strategisk planerings
fråga. Framtidsfolket, dom under 20, har ännu inte gjort så många 
val. Under dessa år är ungdomarna i färd med att omforma sin 
självbild och utveckla sin identitet. Frågan om vem jag är i dag 
länkas till frågan vem jag vill vara i morgon, eller vem jag kan och 
får vara. Intervjun med Jonas visar att frågan om framtiden på så 
sätt blir en i hög grad existentiell fråga. 

För den som upplever att det finns många valmöjligheter både 
nu och i framtiden kan tillvaron bli stressande. Läs vad Julia har 
att säga. 

Julia, 18 år 

Mm . ... är det nilt speciellt som du brukar fundera pil, som är viktigt for dig? 

Vad jag ska bli! ... och om jag blir nå't. 

och om du blir nät? 
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Ja ... och när fan jag kommer och bli, nä ... (skratt) . 

... Nej, men för mig är det viktigt att bli nånting. 

Mm. 

Jag är så sugen på allting, jag vill resa och jag vill göra, jag vill göra precis 
aUting som går att göra i hela mitt liv! 

Mm . 

. . . och sen bara sitter jag still här, då får jag så där dål. .. , då får jag sådär 
panikångest inom mig att jag måste ut härifrån liksom sådär. 

Mm. 

Men jag tycker allt är roligt, du vet sådär, jag skulle vilja segla, jag skulle 
vilja segla på båt. 

Mm. 

Jag skulle vilja hoppa bungyjump, jag skulle vilja åka och kolla i djungeln 
och jag skulle vilja klättra i berg jag skulle vilja gå på gatorna i Rom och 
jag skulle, du vet allting. 

Allting? 

Åh jag skulle, jag skulle, åh, suga åt mig allting du vet sådär och åka till 
Afrika och se hur det är där, du vet allting, åka ner till Korea vill jag göra. 

Mm . 

. . . och se liksom hur det ser ut där och .. . 

Mm. 

Ja allting ... och så är jag så rädd för att jag inte ska hinna med allting 
innan jag dör. 

Två ungdomar, två skilda temperament, två olika sätt att förhålla 
sig till framtiden. Ungdomsvärlden kan vara intensiv och fylld av 
kontakter, men där saknas oftast de vuxna. De enda vuxenkontak
ter som många ungdomar har finns i skolan. Där står sällan samta
let på dagordningen, i synnerhet inte det enskilda samtalet mellan 
den oerfarne och den som varit med litet längre. Frågan är om 
skolan och lärarna i dag har överlåtit samtalet om framtiden till 
trendnissarna och geschäftmakarna utanför skolan? 

Ett viktigt delresultat i denna undersökning var att många ung
domar berättade att de gärna skulle vilja prata med någon vuxen 
om sitt liv och sin framtid, men att de inte hade någon som de 
kunde tala med. 
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VARFÖR ALLA DESSA FUNDERINGAR? 

Förhållandet att barn och ungdomar tänker på livsfrågor innebär 
inte att de skulle vara något slags kringvandrande vishetslärare 
som ständigt begrundar livets stora gåta. Tvärtom är säkert myck
et i den gängse bilden av den senare barndomen riktigt. Ungar är 
entusiastiska, spontana och har benen fulla med spring; och ung
domskulturen är fylld av action och håll-igång. 

Vi bör lära oss att en utåtriktad och energisk livsh ållning inte 
automatiskt leder till en ytlig syn på livet. De undersökningar jag 
stöder mig på i detta avsnitt ger anledning att varna för det van
liga misstaget att bland a samman form och innehåll : Förväxla inte 
förmågan att uppleva, känna och reflektera med förmågan att ut
trycka och formulera sina upplevelser, känslor och reflektioner. 
Denna förväxling gör man sig ofta skyldig till i umgänget med 
barn och ungdomar. 

Det finns de som menar att barn frågar för att de "måste" fråga, 
eftersom det beteendet skulle finnas nedlagt i deras ärftliga förut
sättningar. Människan skulle under sin utveckling passera genom 
särskilda "frågeåldrar" på samma sätt som hon går igenom tand
öm sning, barnsjukdomar, växtvärk och målbrott. För min egen del 
tycker jag det ligger nära till hands att anta att barn och ungdomar 
fråga r för att de vill veta. De upplever saker och ting, de reflekte
rar, de formulerar frågor och väger olika möjligheter mot varan
dra. En närmare analys brukar visa att livsfrågor har en intention, 
frågorna har en riktning. Låt oss utgå från texten på nästa sida, så 
ska jag förklara vad jag menar. 

Det är en flicka i årskurs 5 som formulerar en av de livsfrågor 
som oftast återkommer i våra undersökningsmaterial. Det är också 
en fråga som ständigt följt mänskligheten: varför skola mänskor 
strida? Flickans utgångspunkt är de erfarenheter hon fått genom 
massmedias rapportering om "kriget i andra länder". Frågan föds 
ur de reflektioner som följer på dessa upplevelser. Den hetta som 
finns på och mellan raderna visar att frågan är personligt angelä
gen för flickan, alltså en livsfråga. Men hon nöjer sig inte med att 
formulera frågan, hon söker också ett svar på den. Hon framför en 
tes om varför det är så illa ställt som det är: det är människans 
makthunger som leder till krig. 
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Våra undersökningar tyder på att också relativt små barn ställer 
livsfrågor för att bygga upp sin livstolkning.17 Denna företeelse ser 
jag som mer eller mindre skild från etablerade livsåskådningstra
ditioner. Jag vill göra en tydlig åtskillnad mellan en persons livs
tolkning och en mer eller mindre kodifierad livsåskådningstradi
tion, som man så att säga kan sätta pärmar på och föra in i de teo
logiska eller filosofiska källsamlingarna. Livstolkning ser jag då 
mer som "levd livsåskådning".18 

Kanske är det dags att pröva några begreppsbestämningar. Be-
greppet livsfråga skulle jag vilja ge denna tentativa bestämning: 

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren får människors liv och 
fdr tillvaron i stort. En livsfråga är också uttryck får ett behov att be
arbeta och reflektera över upplevelser av världen och av den egna per
sonen i relation till världen och till livet i stort. 19 

Denna bestämning är kanske inte så renskuren och entydig som 
man skulle kunna önska. Låt oss betrakta det som ett familj ebe
grepp som alltså representerar en rad varandra tämligen olika 
företeelser, där alla har åtminstone några gemensamma drag med 
några andra. Bestämningen omfattar såväl ett område som en 
funktion; det innebär att en och samma fråga kan vara en livsfråga 
för en person, men inte för en annan, eller att en fråga blir till en 
livsfråga för mig under en viss period i mitt liv, men inte under 
andra. Livsfrågan behöver inte heller bära frågans form. Ofta kan 
den i stället formuleras som ett provokativt påstående eller e tt 
känslomässigt utspel. Det är också tydligt att de mindre barnen 
bearbetar sina frågor i lekens form. 

Detta kan vara skälet till att filosofiskt och teologiskt skolade 
personer på senare tid föredragit att tala om livsåskådningsfrågor, 
dvs. frågor som kan relateras till bestämda traditioner eller ur
kunder och inte primärt till enski lda individer. I pedagogiska sam
manhang anser jag ändå a tt begreppet fortfarande försvarar sin 
plats. För det första utgår begreppet från en person och inte från 
ett teoretiskt stoff. För det andra fungerar begreppet; åtskilliga 
frågor som kommer upp i samtal människor emellan känner vi ge
nast igen som livsfrågor, och varför då inte använda begreppet så 
att folk förstår vad man menar. 

När det gäller begrepp et livstolkning vill jag ansluta mig till 
den bestämning som förekommit i läroplanssammanh ang: 
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Livstolkning är ett sätt att organisera upplevelsevärlden; den ger 
människan mönster får att tyda tillvaron och förhålla sig till den. Att 
utveckla en livstolkning är en process som pågår hela livet.20 

Denna bestämning, som alltså utvecklats ur pedagogiska målfor
muleringar, ansluter indirekt till fenomenologisk tradition, men 
också till livsåskådningsvetenskap.21 Man brukar ofta kunna ur
skilja en återkommande tematik i olika typer av livstolkning. Där 
brukar rymmas olika försanthållanden och förhållningssätt som 
gäller exempelvis människosyn, samhällssyn, kosmologi, teologi 
och kunskapssyn. Dit bör man också kunna räkna en personsvär
deringar, dvs. de värden som hon sätter högt. Dessa värden kan 
motiveras utifrån olika aspekter av personens livstolkning. Livs
tolkningsbegreppet blir därför relevant när man diskuterar vad en 
gemensam värdegrund kan innebära för dem som ska gestalta den 
i vardagen. 

Den som gillar att tänka i modeller hänvisar jag till figur 1. Där 
har jag försökt illustrera ett dynamiskt förhållande, en ständig 
växling mellan livsfrågor, livstolkning, liv och handling. Ständigt nya 
upplevelser och erfarenheter ger impulser och ändrar den inbördes 
balansen i denna dynamik. Genom kontinuerlig reflektion revide
ras livsfrågornas och livstolkningens innehåll och karaktär. Jag ser 
detta som en helhet där de olika aspekterna går in i varandra. Per
sonen är intrasslad i sin värld. Hon är själv en del av världen och 
världen finns i henne. Livsfrågor, livstolkning, liv och handling 
blir med detta synsätt aspekter av samma enhet. 

Det är inte svårt att i våra undersökningsmaterial finna tydliga 
avtryck av självständiga ideer som har livstolkningsprägel. Ung
domsforskningen visar att våra barn och ungdomar lever i en tid 
och i ett samhälle där tendensen går i riktning mot sekulariserade 
och individualiserade värderingssystem.22 Samtiden präglas å ena 
sidan av brist på auktoriteter och å andra sidan av goda konjunk
turer på den s.k. livsåskådningsmarknaden. Dessa faktorer anger 
de yttre förutsättningarna för unga människors livstolkningspro
cesser men också för den organiserade undervisningen på livs
åskådningsområdet. 

Jag ska nu ge exempel på elevtexter som skrivits på bestämda 
teman. Vi börjar med att ställa frågan: har barn en människosyn? 



personens liv är föränd• 
erligt och fyllt av (nya) 

upplevelser 
som inte alltid stämmer 
med hennes livstolkning 

MÄNNISKOSYN 

personen formulerar 

livsfrågor 
prövar olika lösningar 
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... formar sin 

livstolkning 
stravar efter au göra 
sin livsvärld begriplig 

REFLEKTION 

... utvecklar handllngsberedskap i 

ord och handling 

En människosyn måste r imligtvis utgöra ett bärande element i 
skolans värdegrund. I läroplaner och liknande måldokument bru
kar det inte saknas högtidliga formuleringar kring människans ut
vecklingspotential och okränkbara värde. I Lgr 80 (s. 13) formule
rades saken så här: 

Läroplanen speglar demokratins samhällssyn och människosyn: männi
skan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för att 
i samverkan med andra förstå och förbä ttra sina egna och sina medmän
niskors livsvillkor. 

I Lpo 94 (s. 7) kan vi läsa följande i det första kapitlet "Skolans vär
degrund och uppgifter": 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi
skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga och utsa tta är de värden som skolan skall gestalta och för
medla. 
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Hur ser då eleverna på människan? Ska man döma av de under
sökningsmaterial som vi samlat in från barn i ålder 9-13 år tycks 
det ofta finnas en spänning mellan skolans högtidligt proklame
rade människosyn och många elevers uppfattning.23 Läs följande 
betraktelse: 

Vad är en människa och hur är hon? 

En människa är ett gjur och ett gäte faligt gjur som förstör naturen och 
dödar andra gjur. Hon (känner) sig som ett fån bland andra människor. 

Hon tycker krig är vickdit och energi som bland anat för stör naturen 
som är mycket vickdigare än människan. 

Pojke, dk 3/1989 

Hur är det med den här pojkens människosyn? Stämmer den med 
den läroplan som styrt hans skolgång? Läroplanens optimistiska 
tongångar kontrasteras av pojkens upprörda omdöme. Men innan 
v i fortsätter detta resonemang är det kanske på sin plats med en 
bestämning av själva begreppet människosyn. Jag vill formulera en 
tentativ definition på följande sätt: 

En människosyn utgör en generell uppfattning om människan som 
kan innehålla såväl vetenskapsrelaterade, erfarenhetsgrundade och 
normativa aspekter. En människosyn gäller människans natur, hennes 
värde och plats i tillvaron; vad som är gott och ont, vackert och fult, 
rätt och orätt i människans liv. 

Ett annan enklare begrep psbestämning är den här: 

En människosyn innehåller en bakgrundsteori om varats och univer
sums natur; en teori om människans natur och en diagnos av vad det 
är for fel med människan och en ordination for hur felet ska kunna 
rättas till.24 

När man ber barn i åldern 9-13 år skriva på temat "Vad är en män
niska och hur är h on?" möter man inte någon filosofisk terminolo
gi i deras texter. De har strängt taget lättare att hitta begrepp när 
de skriver om Gud än om människan, trots a tt de flesta inte är tro
ende. Men ändå saknas inte åsikter, insikter och filosofiska resone
mang i deras människobilder. 

De prövar olika sätt att kategorisera människan; människan är 
ett djur eller en varelse, eller också försöker man hitta någon an-
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nan mer hemsnickrad beteckning. I årskurs 5 brukar man läsa om 
människokroppen. Det märks i flera texter. Man anar att författa
ren för sin inre syn ser någon plansch av människokroppen i ge
nomskärning för sin inre syn. 

Vad är en människa och hur är hon? 

En människa? Jaa, ett skelett med skinn runtomkring. Invecklat! Hjärtat 
som pumpar blod till alla olika ställen i kroppen. Hjärnan som mest liknar 
en magnet. Den tar åt sig allt som händer omkring en. Om något slutar 
funka så blir hela människan förstörd . Hon kan inte arbeta, inte röra sig, 
inte tänka. I människan virvlar det av små celler. Muskler och allt det 
andra får man ont i huvudet av om man tänker på det. Mer finns väl inte 
att skriva om. En människa är helt enkelt en levande datamaskin som lätt 
går sönder. Är hon utvecklingsstörd vid föd seln, så kommer hon aldrig att 
bli riktigt bra. En del människor blir modiga, andra fega och svaga. Hur 
det kommer sig har jag ingen aning om. För all del, det skulle vara kul att 
få reda p å det. Om man fick se en mäniska i genomskärning skulle man 
säkert baxna ... 

Flicka 10 år, 1978 

Generellt gäller att de yngre barnen mer uppehåller sig vid yttre 
kännetecken än de äldre. I Linnes efterföljd beskriver de genom att 
förteckna: lemmar, organ, kroppsvätskor och olika fysiologiska 
system. 

Det mest anmärkningsvärda undersökningsresultatet är ändå 
att den moraliska dimensionen dominerar så starkt i elevernas tex
ter om människan. Den värdegrund som skolan proklamerar så 
målmedvetet i dag finns gestaltad och konkretiserad på ett fasci
nerande sätt i många elevtexter; och de skrevs långt tidigare än 
skolministerns värdegrundsår ens var påtänkt. Barns förmåga till 
empati och altruistiska förhållningssätt i moraliska frågor har ifrå
gasatts av utvecklingspsykologer. Men i elevernas texter är detta 
snarare regel än undantag. 

Det saknas inte nyanserade beskrivningar av människan: en del 
är snälla, en del är dumma. Människan förmår så mycket, men hur 
använder hon sitt kunnande? Hon är h ård, självisk och kortsynt, 
på sikt äventyrar hon allt liv på jorden. 

Vad är en människa och hur är hon? 

En människa är en varelse som ställer stora krav på omvärlden. Männi
skan vill styra och bestäma och vill att na turen skall tåla bilavgaser, luft-
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föroreningar, kämkraftsolyckor. En människa kan käna sej på många olika 
sätt, en människa kan tillexempel vara glad, ledsen, arg, snål, su r, snäll, 
duktig. Människan är egentligen ganska korkad som tycker att det är vik
tigare att komma fort till jobbet än att lu ften blir förorenad. 

Alla människor kan göra sama sak. Inte sona som är handikapade i oför 
sej fast dom kan nog gjöra sama saker fast kanske inte på samma sätt som 
vi. fast alla kan göra sarna saker om dom bara vill. 

Pojke 12 ttr, 1989 

När barnen skriver om vad som skiljer m änniskor åt uppehåller 
sig många, särskilt de yngre, vid yttre kännetecken: korta-långa, 
tjocka-smala, svarta-vita. Man kan också skriva om färdigheter 
som somliga beh ärskar men inte andra; somliga kan skriva, läsa, 
räkna och cykla, men andra inte. Men också här utgör de moralis
ka aspekterna ett återkommande tema. Man skriver om fattiga
rika, osunda-sunda, barn i skola och barn utan skola, fa ttigdom 
och överflöd, krig och fred. 

Vad är en människa och hur är hon? 

Människan är den in telligentaste jordvarelsen. Människor kan tycka om 
varandra, men kan också hata. Jag för min del kan inte förstå att någon 
mänsklig varelse kan njuta av att döda eller p låga andra människor. 

Människor är något fint. Man ska vara rädd om varandra. Alla männis
kor är lika mycket värda. Krig och slav arbete borde inte finnas. Jag tror 
inte världen skapades för att människorna skulle bli onda mot varandra. 
Den var nog tänkt att bli ett paradis. Nästan ingen människa är väl helt 
perfekt. Alla människor har nog sina egna funderingar. Jag själv har fun
derat på en massa saker. Jag brukar undra om killarna tänker lika som vi. 
Och hur dom upplever att vara kära. Jag har också fundera t på hur det 
kommer att bli när jag får min första mens. Och hur mitt första samlag 
kommer att kännas. Jag hoppas det kommer att bli med en som bor i ett 
samhälle här i närheten. En som jag gillar. Men han kanske inte gillar mej . 
Jag brukar också tänka på döden. Då gråter jag ibland. Människor kan ha 
väldigt olika sätt. En del är jämt glada av sej, och en del b lir lätt sura och 
arga. En del är snälla och en del elaka. Och en del människor har lätt för 
att gråta, och en del gråter nästan aldrig. Jag tycker synd om dom som 
föds utvecklingsstörda. Många gånger har jag tackat Gud, genom att be att 
jag föddes normal. 

(Det viktigaste som skiljer människan från djuren) Att människor kan 
prata med varandra. Arbeta med händerna och fötterna. Och att vi kan 
tänka och hjälp varandra. 

Flicka 13 dr, 1978 
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Likheterna är stora mellan uppsatsmaterialet från 1978 och 1989, 
huvudtendenserna står sig över en tioårsperiod. Men det finns an
ledning att peka på en betydande skillnad. Det tidigare materialet 
ilmehöll åtskilliga tankar om människors olikheter i hudfärg, lev
nadsvanor och kultur, men det kommenterades inte, annat än som 
att så att variationen är en tillgång och fy vad hemskt med apart
heid. Drygt tio år senare är läget ett annat. Man kommenterar sina 
iakttagelser; rättvisemotiv, demokratiska, antirasistiska, antisexis
tiska ståndpunkter tas inte längre för givna. De måste markeras. 
Somliga elever antyder en avvaktande hållning mot främmande 
kulturer och invandrare, andra deklarerar den rakt ut, även om di
rekt rasistiska inslag är ovanliga. 

Variationen är alltså stor i barnens människosyn. Eller kanske 
borde man snarare säga att den är rik. Det sprakar verkligen om 
många texter. Oavsett elevernas inställning tror jag att de behöver 
ett språk och ett tankestoff som hjälper dem att bearbeta sin män
niskosyn. Av undersökningsmaterialen att döma tycks de inte ha 
fått det i skolan, trots läroplanens betoning av demokratins sam
hällssyn och människosyn. 

Det är möjligt att det här finns en distanseringseffekt i de ungas 
människosyn som påminner om den som vi tidigare sett i ungdo
mars sätt att se på framtiden; det näraliggande, den egna livet ses i 
optimistisk anda, men det generella och det som betraktas på av
stånd, dvs. människonaturen i stort och vuxenvärlden, eller värl
dens framtidsutsikter, beskrivs i dystra tongångar. 

Vi ska nog vara glada så länge den optimistiska självbilden be
står hos de unga, för hur ska barnen orka bära insikten om värl
dens och människornas grymhet om de tycker att de själva mest är 
skit. Man önskar att den vrede och det engagemang som de kän
ner för hotade regnskogar, misshandlade djur, förföljda männi
skor, förtryckta folk också ska komma dem själva till del i form av 
en bibehållen självkänsla och växande medvetenhet om att FN:s 
konvention om barnets rätt, att principen om barnets bästa också 
gäller en själv. 

Därför är det fara å färde om och när skolan bidrar till att bryta 
ner de ungas självtillit. Då blir spänningen mellan de deklarerade 
värdena och skolpraktiken, mellan lära och liv uppenbar. 

När detta är sagt är vi tillbaka till detta med skolans värde
grund. Jag vill hävda att värden framför allt konstitueras av perso-
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ner, i liv och handling, inte av organisationer eller av målformule
ringar, även om dessa inte saknar betydelse. En läroplan utan gär
ningar är död, och en värdegrund byggs av levande stenar, för att 
nu anspela på några kända ord. Det är därför det är viktigt att lära 
känna elevernas åsikter när det gäller människosyn och andra 
värderelaterade frågor. Eleverna utgör ju flertalet av dem som ge
staltar skolans värdegrund. 

VÄRDERINGAR I SIFFROR 

Åtskilliga av de livsfrågor man möter hos barn och unga gäller 
frågor om gott och ont och rätt och orätt. Detta visar att de genom 
sitt frågande prövar sina värderingar. Samma sak kan man märka 
i flera av de texter om människan som läsaren nyss kunde ta del 
av. En persons värderingar är en del av det som ger mönster och 
mening åt hennes livstolkning. Denna funktion tycker jag framgår 
när de medverkande eleverna i olika studier fått möjlighet att fritt 
lägga ut texten kring något bestämt tema. Då kan det i texten upp
stå ett växelspel mellan frågor och svar, mellan upplevelser och 
tolkningsförsök, ett växelspel som återspeglar författarens utveck
ling av en livstolkning. Denna dynamik framgår i allmänhet inte 
av attitydundersökningar och tabeller, men den typen av informa
tion har också sitt värde, bl.a. visar den något av de likheter och 
olikheter som finns mellan elevernas värderingar och skolans vär
degrund. 

En jämförelse mellan barns och vuxnas värderingar utfaller inte 
alltid till de vuxnas fördel.25 Barnens förmåga till empati och enga
geman g för rättvisa är iögonfallande när man betänker de studier 
av barns moralutveckling, som med en viss tolkning visat att 
barns tendens till egocentriskt tänkande helt skulle genomsyra de
ras ställningstaganden i moraliska frågor.26 I tabell 3 finns drygt 
ett tiotal olika områden uppräknade. Barnen har ombetts att krys
sa för de två alternativ som de tyckt vara de allra viktigaste. Svars
alternativen har hämtats från en vuxenundersökning och modifie
rats något. Det är barnen som vid en jämförelse framstår som de 
mest osjälviska. De tyckts vara mer motståndskraftiga mot tidsan
dans krav att satsa på sig själv, eller a tt tjäna bra med pengar. Fred 
och rättvisa är det viktigaste. 
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Tabell 3. Andel elever som kryssat får nedanstående alternativ. Instruk-
tionen löd: "Här är en lista på sådant som människor tycker är vik-
tigt att arbeta för. Sätt ett kryss för de två som du tycker är vikti-
gast för dig." Resultat från en attitydenkät 1990. För lågstadiet har 
jämförelsetal hämtats från 1987/88. 

Låg- Mellan- Hög-
stadiet stadiet stadiet Pojkar Flickor Totalt 
n=91 n=115 n=65 n=77 n=103 n=180 

Svarsalternativ % % % % % % 

En värld i fred. (70) 66 62 64 65 64 

Rättvisa m ellan rika 
och fattiga länder. (44) 48 37 38 39 38 

En god miljö. (13) 36 40 43 33 37 

Att ha ett lyckligt famil-
jeliv och goda vänner. (21) 26 18 13 31 23 

Att vara en omtänksam 
och rättvis människa. (20) 12 22 14 17 16 

Att ha god hälsa. (3) 3 6 6 2 4 

Att ha en egen tro på 
Gud. (8) 5 1 5 3 4 

Ett fritt och demokra-
tiskt samhälle. (4) 2 5 5 1 3 

Att tjäna bra med 
pengar. (3) 3 3 3 4 3 

Ett rättvisare Sverige. (6) 2 0 1 1 2 

Att syssla med musik 
läsning eller konst. (0) 1 3 0 3 2 

Att satsa på sig själv (2) 1 5 5 0 2 

Övrigt, ej svar. (3) 2 0 3 0 2 

Nu är det knappast meningsfullt att göra den typen av järnföre!-
ser. Kanske är det alltför lätt för den som varken har försörjnings-
börda eller fast inkomst att sätta världsfreden framför löneutveck-
lingen. Men det finns ändå skäl att ta fasta på barnens goda vilja. 
Den finns där som en kontrapunkt till vuxenvärldens priorite-
ringar. 
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Tabell 4. Jämf6relse mellan syn på viktiga framtidsvärden hos gymna
sieungdomar år 1971 och år 1994. Procentuell andel som anger värdet 
som "Mycket viktigt". 

Andel ungdomar 

år 1994 år 1971 Förändring 

Rangordning år 1994 n=783 n=ll70 % 

1. Fred 75 81 -6 

2. Arbete 72 63 +9 

3. Äktenskap, kärlek 70 53 +17 

4. En skön hemmiljö 64 62 +2 

5. Ekonomisk trygghet 55 39 +16 

6. Sexuell tillfredsställelse 49 49 

7. Framgång i yrket 28 14 +14 

8. Kunskap om samhället 19 24 -5 

9. Status i samhället 16 5 +11 

10. Göra insats för u-länder 16 20 -4 

11. Hjälpa sämre lottade 16 25 -9 

12. Förstå livsproblem 15 22 -7 

13. Göra samhällsinsats 10 16 -6 

Källa: Ulf Sjödin, En skola - flera världar, 1990, s. 110. 

Om man går till en arman studie som genomförts högre upp i ål
drarna finner man både likheter och skillnader i värderingsmön
stren. I tabell 4 kan man dessutom se vissa förändringar över tid. 
Den typen av jämförelser brukar göras för att upptäcka tendenser i 
tiden. 

Värdena visar föga överraskande att 1990-talet innebar ett visst 
u ppsving för värden knutna till äktenskap, ekonomisk trygghet 
och yrkesframgång. Sådana effekter skapas av gen omgripande 
samhällsfenomen som AIDS och ekonomiska kriser, något som 
inte erfarits av 1970-talets ungdomsgeneration. Å andra sidan ska 
dessa skillnader inte överdrivas. Generellt sett är likheterna större 
än olikheterna, vilket anty der en betydande stabilitet i de värde
ringar som låter sig mätas på detta sätt. 

En viktig fråga är hur den typ av värderingar som framkommer 
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i sådana här ungdomsstudier kan förhålla sig till skolans värde
grund. En kritisk synpunkt kan vara att värden av detta slag lå ter 
sig lätt uttalas i attitydenkäter, eller i det retoriskt upplagd a värde
grundsarbetet, en annan sak är hur de omsätts i liv och handling. 

Jag skulle ändå hävda att också uttalanden av detta slag kan ha 
en betydande vikt. De kan göras till föremål för analys, också kri
tisk analys; de kan genom att formuleras på ett tydligt sätt också 
synliggöra de värden som gestaltas, eller inte gestaltas, i handling 
och gemensamt liv. Skolan upptar större delen av barnens tid. Den 
mesta vuxenkontakten som elever har är den med skolans perso
nal. Den kroppsliga närvaron i skolan, samvaron i klassrummet är 
en väl så viktig förutsättning för bearbetning och överföring av 
värden. Där films ett viktigt utrymme för den enskilde att gå från 
deklarerade värden till handling. 

BARNATRO 

I vissa delar av våra undersökningsmaterial kan man möta en 
gudsuppfattning med betydande känslodjup eller med ett själv
ständigt avståndstagande. De flesta barn har faktiskt lättare att 
skriva om sin syn på Gud än om sin människosyn, trots att flerta
let inte är troende. 

Barnens religionsattityder visar att ett sekulariserat samhälle får 
sekulariserade barn. Ungefär vart fjärde barn betraktar sig som 
troende. Gudstron är något vanligare bland yngre och bland 
flickor, men skillnaderna är inte stora. Det är inte otron som ökar 
med åldern utan tvivlet. Den typiska barnatron i Sverige av i dag 
är en sökande inställning. Den största delen av barnen betraktar 
sig själva som tvivlare på det religiösa området, även om de själva 
inte uttrycker det så. Ofta skriver barnen att de tror " mittemellan". 

Vilken kompetens har barnen att ta till sig det som sägs i olika 
former av religionsundervisning? Det finns religionspedagogiska 
studier som inriktats på att visa allt som barn inte förstår och kla
rar av.27 Flertalet av dessa studier gjordes på 70-talet och de kom 
att få stor betydelse på m ånga håll. Vill man tillspetsa det hela kan 
man säga att det fanns forskare som uppträdde som prisdomare 
och bedömde vad som ansågs vara "religionsmoget" eller ej, ofta 
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enligt kriterier som använde vuxna från europeisk medelklass som 
måttstock. 

Studierna gällde i allmänhet barnens kognitiva förmåga att han
tera ett religiöst stoff. Motfrågan måste då bli om målet för reli
gionsundervisningen i huvudsak är av intellektuell natur. Under
sökningarna inriktades mest på vad barn inte kunde kJara av. 
Hade bilden blivit en annan om man i stället studerat hur barnen 
förstod stoffet i fråga och vad de faktiskt klarade av? Om man 
ställer frågorna på det sättet ska man finna att barns kompetens 
kan vara mycket stor, också på de t religiösa området. 

Det är in te alltid så att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. 
Mycket beror på vems språk det är som får gälla, barnets eller den 
vuxnes. Ska man rätt förstå barns tankar krävs att det finns en na
turlig närhet mellan barnet och den som lyssnar. 

För övrigt finns det skäl att ifrågasätta bruket att kategorisera 
barns tankar och uppfattningar om verkligheten i bestämda ut
vecklingsskalor. En ide behöver inte bli sämre bara för att den ut
talas från ett "lägre" utvecklingsstadium. Det finns skäl att ta 
barns funderingar på allvar, inte bara som uttryck för att de är i en 
viss ålder, utan först och främst som en utsaga om verkligheten och 
som uttryck för en person med ett omätbart egenvärde. Barns fun
deringar kan, som vi redan sett, rymma många säkra iakttagelser 
och djärva lösningsförslag på klassiska mänskliga problem.28 

Min uppfattning är att debatten om religionsmognad hindrat 
många från att se den faktiska kompetens som också relativt små 
barn har när det gäller att med alla sinnen, med känsla och för
stånd, ta till sig religiösa erfarenheter. 

Om man nu väljer att utgå från barnens egna tankar om det re
ligiösa, vad kan man då lära sig om barnen och om möjligheten att 
ha deras livsfrågor och deras tankevärld som utgångspunkt förre
ligionsmomentet i So-undervisningen? 

Det är inte så att det saknas svårigheter. Sedd med barnens 
ögon tycks religionsundervisning erbjuda flera problem när det 
gäller presentationen av den kristna traditionen: 

~ Föreställningar om tid och rum är svåra att hantera för barn. 
Det som hände för länge sedan och långt bort i världen förloras 
lätt i ett töcken av suddiga missförstånd, eller misstolkas ge
nom alltför snabba associationer till den egna begränsade livs
sfären . Frånvaron av tid, evigheten, och frånvaron av rum, 
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oändligheten, gudsriket, kan vara ännu svårare. Barn har svårt 
för det abstrakta, i synnerhet om man förväntar sig att det ab
strakta ska förstås på ett intellektuellt plan. 

~ Det abstrakta brukar ofta åskådliggöras genom symboler, lik
nelser eller bilder av annat slag. Barn kan ofta ha svårt för att 
göra meningsfulla tolkningar av sådant bildspråk. De har ofta 
svårt att göra överföringar från bilden till det som bilden för
väntas tydliggöra. Det kan bidra till att bilden förlorar sin sym
bolfunktion. 

~ Talet om Gud - som ingen sett utom Sonen, men som ändå är 
allestädes närvarande och som var av begyru1elsen, nu är och 
skall vara - leder ofta till föreställningar som får alltför konkre
ta, människoliknande yttre drag för att kunna fyllas med ett 
meningsfullt innehåll. 

~ Talet om Jesus - människosonen, mannen från Nasaret etc. -
tycks å andra sidan ofta leda till mycket diffusa föreställningar. 
Den vanligaste frågan om Jesus har varit om han överhuvudta
get har existerat. 

När det gäller gudsbilden har man menat att en bristande reli
gionsmognad skulle omöjliggöra för barn att hantera de symboler 
genom vilka religionerna uttrycker sina gudsföreställningar. Det 
är inte svårt att finna exempel på att barnens konkreta föreställ
ningsvärld kan strula till symboliken, men frågan är om det i dag 
inte snarare är frånvaron av religiösa referensramar och religiös 
erfarenhet som skapar svårigheter för barnen att förstå ett religiöst 
budskap, inte frånvaron av kognitiv förmåga. I den mån man ska 
räkna med ett fenomen som religionsmognad, torde det vara i hög 
grad kulturellt betingat. Det innebär att" omognaden" kan gå högt 
upp i åldrarna och vara mer socialt än utvecklingsmässigt be
tingad. 

I följande text ser vi exempel på hur en flicka i årskurs 2 vren
skas med symboliken. Den är inte av det allra frommaste slaget, 
men innehåller såväl bibliska bilder som egna uppfinningar: 

Jag tänker att Gud är de näst största molnen. Och han bor i de allra störst 
molnet Och all små moln är hans barn. Fast jag undrar hur Gud kan flyga. 
Svävar han eller har han en bropeller på rygen. Jag har kanske sett Gud 
han är kanske ett moln som svävar. Jag tror jätte mycket på Gud. Fast jag 
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har aldrig bett till Gud. Det tycker jag själv är konstigt. Tycker ni. Har Gud 
en väder maskin så att han kan välja när de blir vinter vå r sommar och 
höst. De tror jag. 

Flicka, dk 2/1987 

Det förefaller som den här bildvärlden fungerade för flickan. 
Föreställningarna har ett visst inneboende liv. Men några år se
nare har tydligen mycket förändrats: 

När jag tänker på gud tänker jag att han är ett moln med armar och ben 
men jag brukar aldrig tänka på gud nuförtiden. 

Jag tror att gud är en människa som har hållit på med gaser och gas
måln så har han blivit ett själv. 

Flicka, dk 4/1989 

Konkretionsgraden i flickans föreställningar har ökat, den sym
bolkraft som tidigare tycktes finnas i hennes bildvärld har avtagit, 
men det antropomorfa, det människoliknande i gudsbilden har 
ökat. I motsvarande grad tycks hennes intresse ha minskat för om
rådet. Detta återspeglas också i hennes förändrade attityder. I 
andra klass betraktade sig flickan som troende. I en enkät det året 
sade hon att det var roligt med skolans religionsundervisning och 
att hon var säker på att Gud finns. Två år senare var hon lika säker 
på att det inte finns någon gud. 

Detta illustrerar åtminstone två viktiga förhållanden: utveck
lingen går inte alltid i förväntad riktning, dvs. från det omoget an
tropomorfa till det mer abstrakta tänkandet; också den icke tro
ende har ofta nog en bild av den gud som hon inte tror på. Det 
man kan undra över är om förändringen i flickans inställning till 
gudstron kommer sig av en förändrad gudsbild, eller om det är 
tvärtom. 

Förkunnare framställer ofta religionen som "svaret" på alla 
livsfrågor. Hur ser barnen på den saken, hur kopplar de sina livs
frågor till föreställningar om Gud? Det säger mycket om barnatron 
och gudsbilden. I en undersökning som genomfördes under 70-
talet visade det sig att det framför allt var följande motiv som för
knippades med gudsföreställningar: 

1. Alltings uppkomst. 

2. Döden. 

3. Sjukdom och olyckor. 



Livstolkning hos barn och unga 85 

4. Krig, svält och katastrofer. 

Tillsammantagna ger dessa motiv konturen av en gudsbild. Frå
gorna är av ödeskaraktär. Det är ödesguden, den som styr över liv 
och död, som framträder hos många barn. En av de oftast åter
kommande frågetyperna gäller det klassiska teodice-problemet. 
Barnen konfronterar den undervisning de fått om Gud med den 
kunskap de fått om världens beskaffenhet. Hur kan Gud tillåta så 
mycket ont om han är både god och allsmäktig? 

Barnen i den här undersökningen förknippade inte alls, eller 
bara undantagsvis, sina vanligaste och mest vardagliga livsfrågor 
- de om ensamhet, rädsla, kamratskap och kamratkonflikter, mobb
ning, gemenskap och glädje - med gudsföreställningar. Det är inte 
att undra på, om den religiösa symbolvärlden d å inte kan knytas 
till den egna erfarenhetssfären. Barnen upplever därför lätt det re
ligiösa språket som meningslöst, ja ibland rent av som anstötligt. -
Dom ska inte inbilla sig att jag tänker tro på n å' t sån't! 

Också barnens bild av Jesus kan vara problematisk. Skolbarns 
vanligaste fråga om Jesus var åtminstone tidigare om han överhu
vudtaget hade funnits. Så overklig tedde sig bilden av Jesus. Han 
framstod för somliga som ett mellanting mellan ett guldlockigt 
mähä i långklänning och en undergörande sagofigur ur antikens 
sagoskatt. Det vore enligt min mening fel att tillskriva barnens 
mognadsnivå detta förhållande. Det är snarare så att barnens upp
fattning är en spegelbild av den undervisning de mött i skolan och 
i kyrkliga sammanhang. 

Det är för övrigt aldrig elevens "fel" om ett undervisningsut
bud inte fungerar. Undervisningen ska anpassas till elevens förut
sättningar, inte tvärtom. Man kan alltså inte p åstå att barn i den el
ler den åldern inte är mogna för exempelvis konfirmationsunder
visning. Det är ju först och främst undervisningen som ska h ålla 
måttet för elevens behov och förutsättningar, inte tvärtom. 

ATTITYDER 

Barns tankar p å det religiösa området u ppstår inte i ett vakuum. 
De utgår från upplevelser och erfarenheter som barnen får i sin 
omgivning. Den omgivningen präglas i dag bl.a. av en tilltagande 
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pluralism och sekularisering. Ett sekulariserat land får sekularise
rade barn. Den typiska svenska barnatron av i dag tycks vara en 
tvivlande eller snarare en sökande inställning. 

Ett sätt att påvisa detta förhållande är att redovisa svarsfre
kvenser på enkätfrågor inom det religiösa området. I sådan a sam
manhang upptäcker man ibland en till synes inkonsekvent håll
ning hos barnen. Den yttrar sig t.ex. i att somliga säger sig inte tro 
på Gud, men de berättar samtidigt att de ber till Gud, eller att de 
räknar med Gud som alltings upphov. Sådana svarsmönster har 
ibland förklarats som ett utslag av barns bristande kognitiva för
måga. 

För min egen del skulle jag snarare misstänka att förklaringen 
ligger i att dessa barn har utvecklat en föreställningsvärld, som 
motsvarar det som i andra sammanhang brukar kallas för privat
religion. Det är ett förhållningssätt som är fristående från etablera
de trosuppfattningar och religiösa bruk. Man står utanför kyrkor 
och organisationer, eller tar del av sådan verksamhet på sina egna 
villkor. Man underkastar sig inte någon trosbekännelse eller dog
matik, men har ändå en egen religiöst färgad uppfattning om så
dana frågor som kyrkor ägnar sig åt. Man tror på sitt eget vis och 
låter var och en bli salig på sin fason. - Är det rent av så, att en så
dan inställning inte kan föras in under beteckningen "tro på Gud", 
med alla de överlagringar som ett sådant begrepp kan inrymma. -
Detta ger anledning till en kritisk hållning till undersökningar som 
uteslutande mäter människors tro med krysserifrågor. I alla tider 
har troende kämpat med problemet att beskriva sin tro, att säga 
något man funnit vara outsägligt. Då ska man inte förvåna sig 
över om barn har svårt att beskriva sin tro med hjälp av ett kryssa
i-formulär. 

Det är alltså med ett visst förbehåll som jag hänvisar till tabell 5, 
där jag sammanställt några data som visar låg- och mellanstadie
barns inställning till några påståenden om gudstro. Resultaten vi
sar några allmänna tendenser i svensk barnatro: 

• Flertalet barn betraktar sig som icke troende. 

• Andelen troende avtar med stigande ålder. 

• Andelen troende är något större bland flickor. 

• Andelen tveksamma är anmärkningsvärt stor och ökar med ål
dern. 
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Tabell 5. Andel elever som instämmer i följande påståenden om "Vad 
jag tror om Gud." Resultat från en attitydenkät våren 1990. Jämförelse-

talen får lågstadiet har hämtats från en enkät 1987/88. 

Låg- Mellan- Hög-
stadiet stadiet stadiet Pojkar Flickor Totalt 
n=91 n=115 n=65 n=77 n=103 n=180 

Svarsalternativ % % % % % % 

Jag är säker på att 
Gud finns (24) 17 12 13 17 15 

Jag vet inte riktigt vad 
jag ska tro om Gud (54) 57 67 57 67 61 

Jag är säker på att 
Gud inte finns (42) 44 41 49 39 43 

Det här är mycket allmänna tendenser som vad köns- och ålders
skillnader beträffar också finns i de flesta internationella studier.29 
Det speciellt svenska skulle möjligen kunna återfinnas i två förhål
landen . För det första att skillnaderna är så relativt små, och för 
det andra att den åldersrelaterade attitydförändringen består i att 
man övergår från en säker Gudstro, eller från en säker övertygelse 
om att det inte finns någon Gud, för att närma sig en tvivlande el
ler sökande position: jag vet inte vad jag ska tro om Gud. Eller 
som många barn uttrycker det: jag tror mittemellan. 

Gymnasieungdomar uttrycker sig inte så. Men om man ser till 
fördelningen mellan troende, sökande och icke troende ser pro
portionerna ut på ungefär samma sätt. I tabell 6 har jag samman
ställt material från en religionssociologisk undersökning. Man ser 
hur mönstret går igen, även om det rör sig om andra svarsalterna
tiv; skillnaderna mellan undergrupperna går i förväntad riktning. 
Andelen troende bland gymnasieungdomarna är något lägre än 
bland de yngre eleverna i den tidigare studien . (Man får dock vara 
försiktig med slutsatserna eftersom frågorna har ställts på olika 
sätt i de två undersökningarna.) Pojkarna på gymnasiet är mer av
visande till religiös tro. Studerande på teoretiska linjer är mer po
sitivt inställda än studerande på yrkesförberedande linjer. Men 
det rör sig även här om relativt små skillnader. 
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Tabell 6. Tron på en högre makt bland gymnasieungdomar. Instämman
de i procent. (N = 1480) Svaren uppdelade på kön och studieinriktning. 
Data från 1994.· 

Svarsalternativ 

Det finns en personlig 
Gud 

Det finns någon slags 
ande eller livskraft 

Jag vet inte vad jag 
ska tro. 

Jag tror inte det finns 
någon slags ande, Gud 

Teoretisk linje 

Flickor Pojkar 

% % 

17 15 

43 30 

31 32 

eller livskraft 9 24 

Källa: Ulf Sjödin, En skola - flera världar, 1990, s. 112. 

Yrkeslinje 

Flickor Pojkar 

% % 

15 10 

30 24 

32 37 

24 30 

Resultatbilder av det här slaget återspeglar det svenska samhället. 
Vi lever i en efterkristen tid. Det innebär att de flesta barn växer 
upp i sekulariserade hem där de vuxna inte omfattar någon sär
skild trosuppfattning. Föräldrarna har kanske själva tagit avstånd 
från den tro som en gång präglade deras barndomshem. Detta kan 
skapa komplikationer när barnen möter sina far- eller morföräld
rar, men kanske också möjligheter. Redan de så kallade sekularise
ringsteologerna såg sekulariseringen och nedrustningen av den re
ligiösa apparaten som en förbättring av förutsättningarna för sam
tal i andliga frågor.30 Det rapporteras också om en påtaglig ökning 
av unga människors intresse för livsåskådning och s.k. nyandlig
het. 

Förändringar i barns trosuppfattning ska inte ses främst som 
ett statistiskt fenomen på gruppnivå, utan som en individuell 
mognadsprocess. Följande två texter har skrivits med två års mel
lanrum av samma pojke. 

Jag tänker på Gud till vardags. Jag tänker på honom då och då. Jag är inte 
en sån därn som tänker på honom jämmt med jag går hemms gärna i kyr-
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kan. Ibland så tänker jag så här att Jag är en liten prick mot gud ibland 
undrar jag hur Gud kom till. Det är såna grejer som jag inte kan förstå av 
Gud. Jag vet inte hur han ser ut och en massa anndra saker. Jag tänker 
också hur stor han är. Större en jorden eller lika stor men mindre kan han 
nog inte va. Jag har sett massa bilder på honom. Jag tror halft på honom 
och på Jesus. Så här såg en bild ut. 

Pojke, dk 3/1987 

I ett annat sammanhang har den här pojken berättat att han ofta 
brukar vara för sig själv och fundera. Och nog är han en tänkare. 
Det är Guds väldighet som tycks uppta hans tankar mest. Han la
borerar med olika tänkbara mått och det stör honom att han inte 
vet hur Gud ser ut. Den bild han använder sig av som illustration 
har en klar symbolladdning. Även om han i enkätformuläret sagt 
att han inte vet vad han ska tro om Gud tycks han vara engagerad 
av området. Han går flitigt i kyrkan men anser sig alltså inte vara 
färd ig med hur han ska förhålla sig till tron. Han är på väg. 

Två år senare har han slutat att gå i kyrkan. Han betraktar sig 
inte som troende, men grundhållningen är fortfarande att han inte 
vet vad han ska tro om Gud. Så här skriver h an nu: 

Jag tror inte på för det borde finnas en förklaring till allt liv. Jag tror mer 
på det forskarna kommit fram till en det Gud har gjort som en del säger. 
Det finns ett undantag och det är när en del säger att dom var på väg i en 
lång gång och såg paradiset långt borta. Det är ju sånt som vi egentligen 
inte ska veta om. Men vem vet, Gud kanske finns. När det gäller det där 
med mörka gången och ljus skenet så tror jag på Gud men inte annars. 
Han kanske finns eller inte men då måste han vara så stor att en människa 
inte kan tänka sig. Var bor han, hur ser han ut, har han kontrollanter nere 
på jorden. Kanske går han nere på jorden. Men allt det där kommer vi al
drig få reda på eller också så får vi reda på det fast efter 200 eller .. . 10 000 
år. Vem vet. Jag hoppas att han finns så att han fixar till alt elände på vår 

jord. 
Pojke, dk 5/1990 

Temat med Guds väldighet finns kvar, men nu tycks huvudpro
blemet vara hur förenlig en gudstro kan vara med "forskarnas" 
teorier om livets uppkomst. Han tycks anse att de två förklarings
modellerna är oförenliga och han ansluter sig till forskarnas läger. 
Men han är noga med att uttrycka sin förståelse för de troende. 
Gudstron har alltså nu mest kommit att handla om en tänkbar 
världsförklaring. 



90 SVEN G. H ARTMAN 

Så har det dykt upp ett nytt tema som fascinerar. Det är frågan 
om livets slut och livet efter detta. Pojken har tydligen fått höra el
ler läsa något om "nära döden" -upplevelser och han konstaterar 
att i detta speciella sammanhang kan h an tro på Gud. Det är tyd
ligt att han fascineras av det gåtfulla i dessa frågor; detta gäller sa
ker som det inte går att veta något om, det är till och med så att 
det är "sån' t som vi egentligen inte ska veta om". 

Det är anmärkningsvärt att dessa relativt avancerade tanke
gångar förekommer parallellt med frågorna om "Var bor han, h ur 
ser han ut, har han kontrollanter nere på jorden". Relativt antropo
morfa föreställningskategorier tycks alltså inte hindra mer avance
rade tankegångar. Uppsatsen slutar med en from(?) förhoppning. 
Men inte heller den föranleder författaren att betrakta sig själv 
som troende. 

Den här pojkens två uppsatser visar hur vanskligt det är att 
tolka gängse trosbegrepp. Begreppet "tro på Gud" motsvaras i 
många barns föreställningsvärd av företeelser som ter sig främ
mande och som inte har mycket att göra med deras egna religiösa 
föreställningar och erfarenheter. Formuleringar i olika slags atti
tydskalor kräver därför eftertanke, inte bara hos dem som ska fylla 
i enkäterna, utan kanske ännu mer hos dem som ska tolka resulta
ten. 

De flesta attitydskalor ger direkt eller indirekt uttryck för anta
gandet att det finns en kontinuitet mellan tro-tvivel-icke-tro. Det 
är tveksamt om antagandet håller, i synnerhet om miljön i fråga är 
sekulariserad och/ eller pluralistisk. 

För min egen del misstänker jag att det rör sig om ganska olika 
psykologiska fenomen. Att "tro mittemellan" kan i många fall 
motsvara andra förhållningssätt, andra psykologiska egenskaper 
än dem man finner hos den som " tror på Gud". Min tes är alltså 
att man inte kan utgå från att den troende, den tvivlande och den 
icke-troende har olika mycket av samma sak. De kanske ägnar sig 
åt helt olika handlingar när de tror, tvivlar eller icke-tror. 

Det krävs många nyanser och infallsvinklar om man vill skildra 
barns och ungdom ars sätt att tänka om religiösa ting. 
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KOSMOLOGI 

I det inre konstruktionsarbete, som utvecklingen av en egen livs
tolkning innebär, fogas bild till bild; där har också kosmologin en 
viktig plats. Många barn fascineras av tankar om det oändliga 
universum, andra ser det mer som en tankenöt vars lösning det 
gäller att knäcka. Här ska jag nu diskutera några texter som skri
vits av barn på låg- och mellanstadiet under rubriken "Hur jag 
tänker om universum".31 

Det första som slår en när man går igenom de mer än tvåhun
dra uppsatserna om universum är hur intresserade barnen är av 
temat och hur stora kunskaper många av dem har om världsalltet. 
Visst förekommer det i texterna att barnen fantiserar om att själva 
göra rymdresor (10 procent) eller om astronauter och science fiction 
(5 procent), men vanligare är att de funderar över universums ut
seende (28 procent), universums början och slut (14 procent) och 
om det finns liv i rymden (21 procent). De flesta har ett rikt förråd 
av begrepp som ger dem möjligheter att formulera både sina kun
skaper och sina frågor. 

Det är vanligt att barnen inriktar sig på universums gåtfullhet 
och med den utgångspunkten tar upp andra slags gåtor i livet. 
När de i tanken förhåller sig till världsalltet aktu aliseras också en 
rad olika livsfrågerelaterade motiv som t.ex. om den egna person
liga existensen (9 procent), människans litenhet (9 procent), frågor 
om miljö och natur (8 procent), tankar om människans uppkomst, 
födelse och död (8 procent), framtidsfrågor (4 procent) och det 
onda i världen (3 procent) . 

Låt oss övergå från denna typ av översiktlig resultatredovis
ning till att se närmare på några texter. Därmed kan man säga att 
vi avrundar derma artikel om ungas livstolkning. Kosmologin tjä
nar nämli gen många gånger som ett övergripande tankesystem för 
livstolkning. Alla har inte längre tillgång till religionen som möjlig 
världsförklaring, men alla kan se ~1pp mot stjärnhimlen. 

Kunskap leder till nya frågor 

I den första texten sammanfattas flera av de vanligaste motiven i 
barns föreställningar om rymden, Här finns funderingar om de 
ofantliga avstånden, de svarta hålen och dragningskraften. Längre 
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in i texten kommer författaren så in på döden och en särskild as
pekt av miljöproblematiken: förorsakar rymdindustrin en ökad 
miljöförstöring och därmed en ökad dödlighet? Rymdproblema
tiken sätts så in i ett nutidshistoriskt perspektiv. Tänk, fröken 
minns när de första satelliterna sändes upp! Och det ter sig för för
fattaren n ästan lika avlägset som när äldre tiders kulturer skapade 
stjärnbilderna. 

Författarens miljöengagemang leder till en skarpt kritiskt in
ställning till den teknikinriktade delen av rymdindustrin. Det vore 
ett oförnuftigt resursslöseri att bygga rymdstationer som turist
mål. 

Hur jag tänker om universum 

Jag tänker att universum är en stor stor grej av nåt slag. Nåt jag inte fattar 
är dom där svarta hålen som bara finns i tomma intet. Jag täncker också 
hur det inte kan vara dragnings kraft på månen. Jag täncker också hur 
universum bara finns där ute. Jag kan inte täncka mig hur stor universum 
är. Tänck jag är här som en prick och universum är stor som .. . Ja hu r stor 
är universum 2000 mil 40.000 mil eller kanske så stor att jag inte kan för 
klara det. Det dör fo lk var tredje sekund jag undrar om det kanske kom
mer att dö folk i frammtiden bara för vi har skikat ut så många raketer att 
vi inte kan odla mera mat. Jag undrar ur en satellit kan gå ute i flera år ja 
kanske m iljoner år. Jag undrar hur det var när raketerna inte fanns. Min 
fröken har berättat att hon var hemma en rast och hon hörde på radion att 
dom skulle släppa ut en månraket. Hennes store bror sa att det där var ett 
historiskt ögon blick. Jag har läst i en bok att dom skulle bygga som en 
jord till där ute. Det skulle vara som en kupa där det inte fanns någon ho
risot. Det skulle kosta miljoner att åka dit ut. Det kanske kommer att bli så 
att det är helt naturligt att åka ut i rymmden på helgerna. Jag tycker att det 
skulle vara löjligt. Jag fattar inte hur dom anndra människorna kunnde 
komma på alla stjärn bilderna. Hej då från en rymdintriserad 9 åring = en 
glad 3-a. 

Pojke, åk 3 

Denna glada 3:a visar genom sin text att hans kunskaper om rym
den inte skapat mättnad utan snarare hunger efter att veta mer. 
Samtidigt framgår det av texten att han förbehåller sig rätten att 
inta en skeptisk hållning till de påhitt som kan följa i rymdforsk
ningens sp år. 

Kunskapshungern framställs ännu mer övertygande i följande 
text. Men här pekar författaren på en svårighet. Hon har läst så 
mycket om rymden att all information blivit självmotsägande. 
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Lösningen skulle vara att hon själv fick börja forska. Och de forsk
ningsproblem som hon ser framför sig tycks främst vara av nume
riskt slag. Hur många är solarna och galaxerna där ute i det oänd
liga och finns möjligen där svaret på livets gåta, hur den första va
relsen kom till. 

Hur jag tänker om universum 

Det är ofatbart. jag lever på en planet, den planeten fins i rymden, men 
rymden fins inte i någonting. 

Universum är det som farsinerar mej aldra mest. När jag komer hem från 
skolan brukar jag seta mej ner och läsa i sjoka böcker om universum. 

Vad jag tänker om universum går inte och förklara. jag har läst för monga 
böcker och alla skriver olika så man vet inte vad man ska tro. 

Jag tyker det är dumt att jag är för liten för att få forska på fult alvar om 
rymden för det är min aldra högsta önskan. Och något jag alltid villat veta 
är hur många solar det fins, hur många galaxer det fins, hur dem allra 
allra första varelsen kom till (Jag tror nemligen inte på gud.) 

Flicka, åk 3 

Gåtorna och oändligheten 

Det ligger kanske i ämnets natur att det finns fler frågor än svar 
och fler gåtor än teorier i barnens texter. Som vuxen har m an an
ledning att fråga sig vad man själv skulle ha skrivit om man fått 
samma uppgift. I detta sammanhang, som i så många andra där 
barns skarpsinnighet ställs på prov, får man ofta anledning att 
häpna över deras uppslagsrikedom. 

De rumsliga aspekterna av barnens föreställningar om univer
sum leder ibland till avancerade försök att b ygga egn a kosmolo
gier. I följande text finns ett försök att kombinera rumsliga aspek
ter med färgupplevelser. Dessutom finns här två vanliga motiv: 
Finns det liv i rymden? Varför är människolivet så försvinnande 
kort när rymden är så oändligt stor. 

Den sista meningen i texten är i sig en gåta. Tidslinjen i fram
ställningen bryts och läsaren lämnas ovetande om flickan tycker 
det känns som om hon redan vore död när hon betänker hur kort 
livet är, eller om hon avser att hennes filosoferande kring univer
sum, livet och döden kommer att fortsätta också efter döden. 
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Hur jag tänker om universum 

Ibland undra jag om det finns mer varelser i universum. Jag brukar tänka 
om universum tog slut vad som fanns då det kanske bara fanns luft som 
var vit. Jag tror att universum är en trist grå värld. Fast om jag ser univär
sum så är den inte det trista grå färgen. Ibland undrar jag varför vi är just 
på den här planeten. Det känns som om universum och jorden var som en 
planet och utanför fanns luft som var vit och ren och som var en plata som 
man kunnde gå på. Jag tycker inte om att tänka på hur kort man lever. 
Ibland känns det som jag tänker när jag är död. 

Flicka, tik 5 

Att oändligheten saknar slut är en föreställning som flera skriben
ter har svårt att ta till sig. Därför prövar man olika ideer om hur 
det oändliga ändå kan inrymma ett slut, ett slut som i sin tur inne
bär en ny början. Trots känslan av litenhet införde stora krafterna 
och avstånden har texterna inte en pessimistisk ton, snarare ger de 
uttryck för en förundrat sökande inställning. Endast ungefär var 
tionde text ger uttryck för en negativ eller pessimistisk grund
stämning, mer än åtta av tio har en positiv grundton, ofta färgad 
av förundran eller vördnad inför kosmos, eller som det också kan 
betecknas, ett tremendum inför tillvarons gåtfullhet. 

Tremendum står för den skälvning som ofrånkomligt går genom 
människans inre när hon ställs inför oändligheten och inför till
varons stora gåtor. Denna reaktion har genom tiderna tagit sig 
många olika uttryck, en del mer fantastiska eller poetiska än and
ra. Jag tror att m an skulle kunna hitta många paralleller mellan 
motiv i vår samling av texter och sådant som förekommer inom 
folklore och poesi i olika religions- och kulturhistoriska samman
hang. H är följer en kort text av en andraklassare, som både i upp
byggnad och ordval har poetiska kvaliteter. 

Hur jag tänker om universum 

Jag står på jorden och känner mig liten. Universum är så stort. 
Jag tittar på stjärnorna och känner mig glad 
Tänk om jag kunde fånga en stjärna. 
Hur kan stjärnorna hänga kvar i himlen? 
Månen är så stor. Varför lyser månen vit? 
Tänk om ... 

Pojke, tik 2 



Livstolkning hos barn och unga 95 

Bortom fysiken 

Där astronomin och fysiken tar slut tar metafysiken vid. Detta för
hållande framgår av själva begreppet metafysik. Det är en fram
trädande egenskap i våra texter att så många barn tar upp existen
tiella frågor av olika slag när vi ber dem skriva om hur de tänker 
om universum. Jag har ibland undrat över om detta är typiskt för 
människor som lever i en efterkristen, eller postreligiös tid. När de 
gamla gudarna fallit i glömska, eller detroniserats på annat sätt -
gudar som i och för sig rent religionshistoriskt kunde betecknas 
som himmelsgudar - då söker sig människan åter till stjärnorna 
och tecknen i skyn. När vi jämför med ett liknande undersök
ningsmaterial i Finland är denna tendens inte lika tydlig. Där är 
inte heller sekulariseringen lika långt gången i samhället och ande
len troende bland barnen betydligt större jämfört med svenska 
förhållanden. 

Följande text skulle med en viss uttolkning kunna tydas som 
typexempel på vad ett omoget och därmed begränsat intellekt kan 
åstadkomma när det ställs inför en alltför komplicerad och ab
strakt uppgift. Flickan får i uppgift att skriva om universum, men 
hon skriver bara om sig själv. I den korta texten skriver författaren 
"jag" inte mindre än nio gånger. Man kan knappast hitta ett tydli
gare exempel på ett centriskt tänkande. Men man kan också läsa 
på ett annat sätt. Här lyckas en tioåring med hjälp av ett relativt 
begränsat ordförråd på ett gripande sätt formulera både existen
sens gåta och självets. Man gläds på författarens vägnar över att 
hon fått starta sitt liv i förvissningen om att vara ett välkommet li
tet "under värk" . 

Hur jag tänker om universum 

Ibland tänker jag varför finns jag. Jag undrar i bland varför just jag komm 
till världen. Mamma säger att jag varett under värk när jag komm. Tänck 
fall inte jag skulle hadit kommit. Jag skulle kunna täncka något, tänk om 
hur det skulle vara om jag inte fanns. 
Hur skulle det vara då! 

Flicka, åk 4 
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Nya himlar och en ny jord 

Människans hopp om ett liv efter detta har ofta knutits till himla
valvet. Ett liv utan slut har förknippats med en oändlig rymd, ti
den med rummet, evigheten med kosmos. Denna motivkrets finns 
företrädd i snart sagt varje känd kultur och det är inte förvånande 
att den också dyker upp när vi ber barn att berätta om universum. 

Nu är farfar i himlen, säger man kanske i en familj när farfar 
har dött. Himlen blir det samma som himlavalvet, som blir det
samma som rymden, som blir till de dödas hemvist. Så skapas en 
återkommande tankefigur. Så här en skriver en sörjande matte om 
sin bästa vän: 

Hur jag tänker om universum 

När jag tänker om himmlen så gråter jag nästan. Då ser jag min katt fram
för mig. Min katt tyckte jag mest om i hela värden. 

Flicka, åk 4 

Det är inte bara rakettekniker och rymdentusiaster som förknippar 
kosmos med en ljusare framtid. För flera barn blir tankar på rym
den till en myt om ett återvändande paradis, eller till en förhopp
ning om ett bättre liv någon annan stans, utan lidande, fattigdom 
och krig. De tänker sig nya himlar och en ny jord som en slags 
motbild till den värld som de just håller på att lära känna. En del 
av dessa tankelinjer finns i följande text: 

Hur jag tänker om universum 

Universum är oändligt stor, det har inget slut och ingen början. Univer
som är svart, med så många planeter och stjärnor som man inte kan säga. 
Jag tror att det finns liv på flera planeter än jorden (Tellus). Det finns också 
planeter och stjärnor som har sådana färger som inte vi vet om. Jag h·or att 
i alla fall de flesta planeter som det finns liv på är bättre liv än p å Tellus, 
tex inga krig, inga sjukdomar med mycket, mycket, mycket mera, och åter 
mycket mera. (m, m, m, m, o å m, m.). 

Flicka, åk 5 

Samma tema finns i följande text, men den anknyter klarare till 
den mytiska sfären, denna gång i Astrid Lindgrens tappning: 
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Hur jag tänker om universum 

Bortom allting i universum och universum kanske det finns en ny värld 
där du och jag och alla andra kommer när de och vi dör. Om vi säger att vi 
dör år 2061, så kommer vi kanske (dit när] tiden är år 2061. Också dör vi 
där år 2098 så kommer vi till ennu en värld. Om det håller på så förstor du 
nog vad en människa är värd. 

Pojke, dk 5 

Texten innehåller en originell sammankoppling mellan en kosmo
logi och en människosyn. Pojken tycks mena att människans 
okränkbara värde framgår av en fortlöpande reinkarnationspro
cess. Livsprocessen kan tänkas vara oändlig, därigenom blir också 
människans värde omätligt. Det är en tämligen avancerad tanke
gång som jag inte mött hos någon annan och jag menar att detta är 
ett utmärkt exempel på vad också relativt små barn förmår skapa i 
fråga om livstolkande tankefigurer. 

Jag har mött invändningen att den citerade texten inte säger 
någonting alls om den här pojkens tankevärld, eftersom h ela iden 
är ett så tydligt lån från Astrid Lindgren. Jag tycker att denna in
vändning är typisk för den nedlåtenhet som man ofta möter gent
emot barns egenproducerade uttryck. Man tycks mena att om ett 
uttryck ska kunna anses vara äkta måste det stiga fram direkt ur 
generna, utan att besmittas av extern påverkan. I det här fallet är 
ju den yttre påverkan tydlig, men där finns också en personlig be
arbetning och nygestaltning som jag menar är mycket märklig. 
Det som är legitimt för vuxna förfa ttare och konstnärer, dvs. att 
låta sig påverkas av andras ideer, det tycks vara förbjudet om m an 
studerar barnens uttryck i det utvecklingspsykologiska laborato
riet. Barnens rätt att söka sig fram till egna uttryck, också när det 
gäller livstolkning, bör skyddas från den typen av översitteri. 

Författarna är själva bärare av ett eget inre universum, det egna 
självet, som också det rymmer gåtor som barnen utforskar efter 
bästa förmåga. Som vuxen gläds man och förundras över allt som 
barnen delar med sig av, även om vi inte alltid lyckas förstå de 
hemligheter som döljer sig bakom deras nedplitade ord. 
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SLUTKOMMENTAR 

Det har funnits en tendens i skolan att motivera pedagogiska för
ändringar utifrån psykologiska, inte minst inom progressiv peda
gogik. John Dewey skrev så här om undervisningsmetodikens na
tur: 

Jag tror att frågan om metodiken ytterst kan reduceras till frågan om i vil
ken ordning barnets förmåga och intresse utvecklas.32 

Det är inte så att jag förnekar värdet av utvecklingspsykologiska 
förutsättningsanalyser i anslutning till pedagogiska problem, 
tvärtom. Jag har heller inget att invända mot en livsfrågeoriente
rad undervisning. Men de så kallade didaktiska grundfrågorna 
om "vad, hur och varför" i skolans So-ämnen är av en sådan natur 
att de inte låter sig besvaras utifrån enbart ett psykologiskt per
spektiv. 

Det finns en risk för att förment neutrala iakttagelser av psyko
logisk natur används för att dölja andra förhållanden av mer intri
kat slag. Om man t.ex. motiverar en livsfrågeorienterad undervis
ning i orienteringsämnen enbart utifrån en psykologisk argumen
tering, förblir en rad andra problem i anslutning till detta under
visningssätt obearbetade. 

De undersökningar som jag har anfört tidigare i framställ
ningen har rimligen en hel del att säga om förutsättningarna för 
skolans värdegrundsarbete och undervisning på livsåskådnings
området. Slutsatsen är, att det finns goda möjligheter att finna an
knytningspunkter mellan elevernas tankevärld och skolans under
visning. Denna undervisningsmetodiska princip gjordes också en 
gång till en bärande del i de lösningar på religionsundervisning
ens problem som en gång presenterades i anslutning till UMRe
projektet.33 Genom efterföljande studier har förutsättningarna för 
denna arbetsform ytterligare belysts. Forskningsresultaten h ar 
också bekräftats av andra forskare på olika h åll i Norden.34 

När man i skolsammanhang talar om elevernas tänkande på 
livsåskådningsområdet, möter man ofta föreställningen om att det 
skulle vara möjligt att göra direktkopplingar mellan å ena sidan 
barnens psykologiska förutsättningar i en rad avseenden och sko
lans l.ivsåskådningsundervisning å den andra. - Så här tänker da
gens unga, därav följer att skolans värdegrundsarbete eller un-
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dervisning bör läggas upp på det här viset. Barn har svårt att för
stå och tolka symboler och liknelser, alltså bör man undvika så
dana inslag i skolan. I årskurs 5 tänker många elever på livets upp
komst, alltså bör man då ta upp den frågan i läroböckerna. 

Men pedagogiska processer är mer komplicerade än så. Det är 
klart att kunskaper om barns förutsättningar är en viktig kunskap 
för skolan, men de psykologiska förutsättningarna är aldrig iden
tiska med de pedagogiska, allra minst ifråga om skolans värde
grund. Om man begränsar sig till att diskutera elevernas psykolo
giska förutsättningar när man ska ta ställning till skolarbetets ut
formning, då har man medvetet eller omedvetet dolt en rad andra 
vitala pedagogiska problem. 
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Björn Skogar 

I stormens öga - några inledande teoretiska 
vägval i religionsdidaktiken 

Grundskollärarutbildningen ser ofta ut som ett lapptäcke med in
tensiva småkurser som man betar av bit för bit. Man får nosa på 
mycket men hinner sällan gå på djupet. Därtill kan man ibland 
undra över vad det finns för samband mellan de ämnesteoretiska 
kursernas innehåll och det man måste kunna i ett krävande arbete 
med unga människor. Men i stället för att enbart bli frustrerad av 
splittring och mångfald skulle man kunna se på grundutbild
ningen som en introduktion till en rad olika perspektiv. Allt talar 
dessutom för att läraryrket kommer att omfattas av det livslånga 
lärande som än så länge mest varit ett slagord. Det betyder att en 
del av de impulser man får p å grundutbildningen kan bli aktuella 
för fördjupat studium senare under yrkeskarriären. 

Ämnesdidaktikens uppgift är att vara en mötesplats mellan 
skolans och skolämnenas praxis och universitetets kunskaper och 
metoder. Det betyder ett möte - ibland fruktbart och ofta konflikt
fyllt - mellan en mångfaldigt problematisk social verkligh et och 
ett specialiserat, forskningsinriktat universitet. (Här används hög
skola och universitet som synonyma begrepp.) I stället för att släta 
över det motsägelsefulla i situationen vill jag poängtera att det är i 
korsdraget mellan olika intressen som vi befinner oss. Läraryrket 
och lärarutbildningen befinner sig "i stormens öga". För det är i 
ett samhälle med mer eller mindre tydliga intressemotsättningar, 
ett samhälle med många dubbla budskap som unga människor 
prövar sina roller. Och i konflikternas emotionella centrum befin
ner sig skolämnena samhälls- och religionskunskap. 

På universitetet finns ett ämne - pedagogiken - som givits en 
särställning som samlingsplats för frågor kring utbildningssystem 
och lärande. Men pedagogiken sysslar mycket lite med lärandets 
tankeinnehåll. Däremot sysslar ämnesdidaktiken med lärande -
lära in och lära ut - inom vissa kunskaps- eller språkområden. Det 
betyder att skol- eller forskningsämnet historia inte handlar om 
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det förflub1a utan om språken och tänkandet kring det förflutna. 
Geografi är inte floder, berg och klimat utan vårt sätt att beskriva 
och förstå omständigheter kring bl.a. floder, berg och klimat. Och 
eftersom lärandet befinner sig i ett kunskapsfält med egna teore
tiska perspektiv handlar det inte bara om att lära om utan även 
lära av. 

Ämnesdidaktiken rör sig i skärningspunkten mellan skoläm
nespraxis, högskolepraxis och ämnesforskning, som också det är 
en praxis men av annat slag. Ett skolämne är format genom beslut i 
riksdagen på grundval av en mängd olika hänsynstaganden. Bak
om sig har skolämnet vanligen en hel rad olika universitetsämnen. 
Så har t.ex. skolämnet samhällskunskap både statsveten skap, na
tionalekonomi och ibland rättskunskap och sociologi i ryggen. 
Allteftersom den vetenskapliga specialiseringen fortskrider kom
pliceras bilden alltmer på det akademiska området och splitt
ringen frammanar också en motrörelse. Idehistoria och human
ekologi är ett par exempel på detta, dvs. akademiska ämnen som 
bygger sin växtkraft på behovet av överbl ick i ett specialiserat uni
versitet. Och frågan är om inte lärarutbildningen i en del fall skul
le ha större glädje av sådana partners än vissa av de nuvarande 
moderdisciplinerna. 

Det finns ytterligare en komplicerande faktor. Skola och unjver
sitet skiljer sig åt, eftersom skolan har en fostrande uppgift i betyd
ligt högre grad än högskolan. Den sistnämnda kan utestänga stu
denter som fuskar och underkänna studenter som inte klarar sina 
studier men förutsätter att studenter och lärare är vuxna männi
skor som lever efter medmänskliga normer, ungefär som de for
muleras i FN:s mänskliga rättigheter. Grundskola och gymnasie
skola är därtill skyldiga att bidra till barns och ungas medborger
liga fostran, vilket framgår av läroplanerna. Därtill kommer att 
skolan fostrar oavsett om den är medveten om det eller ej, genom 
sin arbetsmiljö, sina arbetsformer och genom att barn och unga 
träffar vuxna människor. Som vuxen fostrar man bara genom att 
finnas till, vilket var och en vet som själv h aft b arn i skolan. De 
vuxna är exempel på olika roller, som de unga ivrigt prövar att 
spegla sig i som förebilder eller motbilder. 

Ämnesdidaktiken, liksom pedagogiken, i lärarutbildningen be
finner sig alltså i skärningspunkten mellan två normativa system. 
Kulturskjllnaden kan formuleras genom att vi ibland skiljer mel-
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Jan seminarietradition och universitetstradition. På seminariet be
tonades fostran och där var tonvikten lagd vid de yngre barnen. 
Universitetet har å sin sida hävdat att tanken måste vara fri, dvs. 
att man måste ha rätt att ifrågasätta rådande normer och föreställ
ningar. Om universitetet med sin hierarkiska och alltmer mark
nadsberoende karaktär lever upp till detta kan man fråga sig. I alla 
händelser kvarstår att vi i lärarutbildningen måste kunna hålla 
båda bollarna i luften. Som lärare är man en vuxen förebild och 
skyldig att fostra till demokratiska och medmänskliga värden. 
Och i en alltmer brutaliserad miljö måste man även kunna motivera 
och f6rsvara dessa värden, eftersom de inte är självklara hos alla. 
Samtidigt har vi skyldighet att stimulera till kritiskt tänkande, 
även om ett sådant tänkande skulle hota våra egna ståndpunkter. 
(Se nästa avsnitt, där de normativa aspekterna av läraruppdraget 
diskuteras litet utförligare!) 

En tredje aspekt måste tillfogas. Det handlar inte bara om 
fostran i förhållande till kritiskt tänkande. Vi måste, oavsett var vi 
befinner oss i den bataljen, vara medvetna om att skolan har ett 
uppdrag att bidra till en språkkompetens som inte är från början 
given utan i vardande. Saken kompliceras ännu mer av att det är 
många barn som har annat språk än svenska som hemspråk. Det 
betyder att ytterligare ansträngningar måste göras för att ge till
gång till ett rikt och levande språk, ett krav som måste gälla alla 
skolämnen. Det gamla slagordet att alla lärare är svensklärare 
gäller m er än någonsin. 

DET SOM BORDE V ARA SJÄLVKLART 

Att läraren har en svår dubbelroll har på senare år blivit alltmer 
uppenbart. Att stimulera till ifrågasättande och kritik tränas man i 
genom högskolestudierna och det är okontroversiellt i samhället i 
dag . Men att därtill fostra - och inte endast de små barnen - det är 
mera problematiskt. Skolministern proklamerade att 1999 skulle 
vara ett värdegrundsår och i maj samma år utgav Skolverket en 
skrift om skolans värdegrund, Ständigt. Alltid!. Författarna till läro
planen för grundskolan, lpo 94, för här ett intressant resonemang 
kring värden och mål. Värden är inte förhandlingsbara. De utgör 
en förutsättning för verksamheten i skolan som samtidigt styrs av 
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rationellt gripbara och utvärderingsbara mål. Värdena kallas oför
ytterliga och här hänvisas till läroplanskommittens slutbetänkan
de, där de grundläggande värdena 

... är de som i en given kulturkrets gäller under a.lla omständigheter. De 
utgör medborgarnas samfällda moraliska fond som egentligen inte behö
ver motiveras med målrationella argument.l 

Det handlar alltså om självklara grundvärderingar. Eller snarare: 
värden som borde vara självklara. För när man utropar ett värde
grundsår kan det tolkas som ett nödrop i en situation där själv
klarheterna vacklar. Här är det på sin plats att använda termen 
postmodernitet. Det betyder en situation där vetenskaps- eller ut
vecklingstro inte längre är självklara. Hade vi kunnat klara oss 
med vetenskap skulle man generellt kunna använda mål- medel
resonemang. Då skulle man t.ex. kunna bestämma sig för vilken 
etik som ska omfattas av en elev som genomgått grundskolan och 
för det ändamålet skapa tekniker och metoder att nå målen. Hade 
utvecklingen gått framåt mot ökad medmänsklighet skulle 1900-
talet knappast ha varit den blodigaste av epoker. Och hade ökad 
rikedom för samhället betytt bättre liv, varför blir det samtidigt 
allt fler uteliggare och miljonärer? I en postmodern tid ropas på 
etik, eftersom modernitetens självklarheter vacklar. 

Den goda etiken - eller bättre, de goda etikerna - kan knappast 
grundas rationellt. De vilar i någon slags livsåskådning eller livs
tolkning, som kan vara mer eller mindre medveten. Vårt samhälle 
är mer mångfaldigt än någonsin även om värderingsskillnaderna 
inte bör överdrivas. Därför tvingas skolan postulera en värde
grund som historiskt sett vilar på ett urval av kristna och upplys
ningshumanistiska värden, men där arvet i dag är vacklande eller 
ogripbart. Situationen belyses i Ständigt Alltid! genom en intervju 
med två före detta utbildningsministrar, en från h öger och en från 
vänster. Båda är värdekonservativa. Den ena, Britt Mogård, har 
sin bakgrund i ett mera enhetligt, kristet färgat samhälle. Den an
dre, Bengt Göransson, kommer från två av de klassiska folkrörel
serna, arbetar- och nykterhetsrörelserna. Båda företräder vad läro
plansspråket kallar den gemensamma värdegrunden och båda för
färas över tendenser som kan tolkas som att den gemensamma 
samhällsmoralen vittrar sönder. 

Så är lärarens uppgift i dag ett konststycke. Den handlar om att 
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i sig själv förankra den goda etiken så att den genomsyrar skolar
betet och kan göras trovärdig även för de barn eller ungdomar där 
den i hemmet saknas eller inte uttalas explicit. Läraren bör samti
digt vara kapabel att söka bundsförvanter för de goda värdena i 
de religiösa eller filosofiska livsuppfattningar, som för andra ele
ver eller kollegor hör till självklarheterna. Läraren måste alltså 
vara en mästare i att föra respektfulla och förtroendefulla samtal. 
Inte minst gäller detta religionsläraren. 

RELIGION OCH RELIGIONSVETENSKAP 

Religionsvetenskap vid våra universitet och högskolor skiljer sig 
inte från andra discipliner i fråga om undervisning eller forskning. 
Det betyder att frågorna kring lärandets problem ofta är dolda, 
eftersom det handlar om att skolas in i en språkvärld där ämnes
kunskaperna står i centrum. Moder till religionsforskningen är de 
teologiska fakulteterna, som tillhör de äldsta läroanstalterna i det 
europeiska universitet. Även i vår tid är i västvärlden den mesta 
forskning och undervisning inom detta område knuten till institu
tioner som har mer eller mindre fasta band till kyrkor och sam
fund. Men vid slutet av 1800-talet växte en religionsforskning 
sakta fram, som stod fri i förhållande till den kristna teologin. Och 
för att göra en lång historia kort är det i dag så, att vi i Sverige har 
två äldre universitet med teologiska fakulteter, i Uppsala och 
Lund. De kallas fortfarande teologiska men är icke-konfession ella 
och innefattar lärare och studenter av alla slags tillhörigheter vad 
gäller religion och livsåskådningar. Därtill finns en rad andra uni
versitet och högskolor, där religionsforskning och undervisning 
förekommer men oftast utan de forskningsresurser och den äm
nesbredd som finns vid de gamla universiteten. En del läroanstal
ter är primärt inriktade på utbildning av präster och pastorer, an
dra har sin profil u tifrån lärarutbildningens behov och å ter andra, 
som Stockholms universitet, saknar religionsvetenskap utanför 
ämnet religionshistoria. 

Religionsforskning och undervisning kan bedrivas med större 
eller mindre grad av personligt engagemang. Och oberoende av 
var den bedrivs gäller normala akademiska principer. Det betyder 
att avhandlingar och uppsatser framställs så att de kan vara inter-
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subjektivt prövbara. Kan man inte komma överens, tvingas man 
diskutera utifrån vilka teorier eller perspektiv m an nalkas det, el
ler de, fenomen man vill belysa. Man tvingas bli teorimedveten. 
Och nu, vid sekelskiftet 2000, kan vi konstatera att det i de flesta 
fall finns en akademisk tolerans i meningen utrymme för teoretisk 
mångfald. Verksamheten bör i dag kallas religionsvetenskap även 
vid de teologi ska fakulteterna, detta även om den ganska ofta har 
inslag av teologi. 

Teologi betyder ordagrant lära om Gud men har sedan tidiga 
1800-talet i den protestantiska världen vanligen betytt studier 
kring människors gudstro. I den här texten är teologi, i motsats till 
religionsvetenskap, att bedriva intellektuell verksamhet inom en 
specifik, andlig tradition . I den västerländska högskolevärlden 
handlar detta oftast om kristendom i olika former eller, mera säl
lan, judendom och islam. Gränsen mellan religionsvetenskap och 
teologi är dock svår att dra, eftersom alla forskare och lärare bär 
med sig en rad mer eller mindre medvetna förutsättningar. Och 
skulle man förutsätta att vi själva konstruerar vår värld, är det 
också en position som måste göras tydlig, eftersom även den har 
betydelse för vad man ser eller inte ser. Att kunna vara fullstän
digt förutsättningslös är en utopi. 

Som redan framgått är den kristna teologin ämnets moder. Det 
betyder att utbildningen organiserats med anknytning till vad som 
tidigare ansågs vara viktigt för utbildningen av präster och lärare. 
I den protestantiska modellen från Schleiermachers tid på tidigt 
1800-tal finns det exegetiska (bibelinriktade), historiska, systema
tiska (teologisk-filosofiska) och praktiskt inriktade ämnen (inrik
tade på t.ex. predikan och undervisning) . Under 1900-talet har det 
därtill växt fram ämnen som studerar religionsfrågor utifrån olika, 
moderna perspektiv: religionshistoria, religionspsykologi, reli
gionssociologi och religionspedagogik. Och det är inte svårt att 
förstå att det finns ett otal beröringspunkter till en rad ämnen som 
t.ex. historia, idehistoria, språkfilosofi osv. Men vad som är reli
gion i alla dessa sammanhang kan faktiskt variera. 

Religionshistoria handlar vanligen om världsreligioner utanför 
den västerländska sfären. Västerländska forskare har studerat kul
turer som inte varit deras egen. Och det har visat sig att ett väster
ländskt religionsbegrepp inte varit särskilt tillämpligt i en annor
lunda miljö. Därför har tendensen på senare tid varit att närma sig 



108 BJÖRN SKOGAR 

discipliner som etnologi och antropologi, där man försöker förstå 
en kultur i ett helhetsperspektiv. Det betyder att religionsbegrep
pet ytterligare problematiseras, eftersom regionala, sociala eller 
allmänkulturella faktorer ofta är viktigare än det som kallas reli
gion. Näraliggande exempel är konflikten på Nordirland. 

Religionssociologi och religionspsykologi är vanligen sociolo
gier, psykologier osv. som relaterats till västerländsk " relig ion" . 
Samma sak gäller religionsfilosofi som dock har en äldre förhis
toria. Dess problembehandling bygger vanligen på 1700-talets 
föreställning om vad man kallade naturlig religion. Nyckelbegrep
pen var Gud, dygd och odödlighet. 

All religionsvetenskap kan bedrivas inom ramen för ett teolo
giskt eller filosofiskt inifrånperspektiv, eller från ett mera strikt 
akademiskt utifrånperspektiv. Det finns problem med båda alter
nativen eftersom inifrånperspektivet tenderar att bli harmonise
rande eller apologetiskt (religionsförsvarande). Det kan även 
präglas av särintressen enligt principen: släkten är värst. Till ex
empel är jag som luthersk teolog benägen att ignorera eller pole
misera mot vad jag uppfattar som svek mot det reformatoriska ar
vet. Utifrånperspektivet riskerar å sin sida att bli okänsligt eller 
statiskt, eftersom man förhåller sig till fenomen som man behand
lar som objekt. Och objekt uppfattas lä tt som enhetliga, eftersom 
man ser på dem med distans. Utifrånperspektivet kan lätt förfalla 
till överlägset avståndstagande, eller ett överdrivet hänsynstagan
de där man underlåter att ställa kritiska frågor. 

Det brukar anses ofruktbart att försöka definiera vad religion 
är. Men mycket översiktligt kan man formulera några modeller 
som rör sig i samtiden i olika varianter. Eftersom västerländsk re
ligionsvetenskap självklart varit en del av den blandkultur där det 
kristna kulturarvet spelat en viktig roll, är den mest näraliggande 
betydelsen av religion det som organiseras genom kyrkor, eller det 
som berör "religiösa" människor. Det liknar den uppfattning som 
fanns på medeltiden där religiosi var präster och klosterfolk i mot
sats till vanliga m änniskor. Det liknar även en religionsuppfatt
ning med rötter i pietismen, där religion förknippas med specifika, 
religiösa erfarenheter, ofta formulerade i termer av kontakt med 
en personlig gudom. 

En såd an religionsdefinition, där religion är något som förknip
pas med religiösa människor eller institutioner, kan kallas kyrko-
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orienterad eller substantiell. Men eftersom den av många uppfattas 
som alldeles för snäv, brukar man även använda funktionella reli
gionsdefinitioner. (Ibland används en distinktion mellan implicit 
och explicit religion för att uttrycka en likartat åtskillnad.) Vid 
funktionella religionsuppfattningar förutsätter man att religion är 
något som hör till det gemensamt mänskliga. Vi människor ses 
som meningssökande, tolkande och värderande varelser i ett liv 
som är fyllt av tragik och motsättningar. Inom ramen för en sådan 
grundsyn finns några religionsmodeller som i korthet går ut på 
följande: 

• gudomligt sanktionerad samhällsordning där teologi, etik och juri
dik sammanfaller 

• kulturella självklarheter som håller samman ett socialt system. 
Sammanhållande band kan vara nationella, etniska eller base
rade på nedärvda seder 

• helhetsuppfattning där religion vanligen betyder upplevelse av hel
het och mening, ett perspektiv med nära anknytning till romanti
ken 

• livstolkning över huvud taget, vilket betyder att termen religion 
kan användas likalydande med livsåskådning. 

Härefter kommer i denna text en funktionell religionsuppfattning 
att dominera. Detta val är gjort i medveten kritik av tendenser som 
slog igenom i läroplanen för grundskolan 1994, där texten i mot
sats till läroplanen från 1980 betonar en inriktning som mer när
mar sig en substantiell religionsdefinition. Utgår man från en så
dan exkluderas merparten av både lärare och elever, eftersom re
ligionsstudiet kommer att handla om andra människor. Sekulari
serade kristna, judar, muslimer osv. kan knappast känna sig hem
ma.2 

Utifrån det vidare, funktionella perspektivet kan däremot den 
som studerar, fostrar eller undervisar aldrig själv ställa sig helt 
utanför. Eftersom det handlar om livstolkningar handlar det om 
alla. Vi är alla inblandade och vi bör, vare sig det gäller oss själva 
eller andra människor, söka utveckla ett dialektiskt perspektiv där 
vi undviker enkla ställningstaganden av typen för eller emot, 
antingen-eller. Vi bör försöka se medaljens olika sidor hos både oss 
själva och andra. 
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EN FUNDAMENTAL TEORI 

Vilken slags vetenskaplig träning är nödvändig för att man ska bli 
en bra religionsdidaktiker? Det finns flera delsvar. Saknar man 
god ärnnesteoretisk orientering är man helt i händerna på lärome
del, där man inte kan bedöma vilka urval eller andra avgräns
ningar som gäller. Man behöver också samhällsvetenskapliga och 
historiska perspektiv för att kunna sätta in livsåskådningar/ reli
gioner i sitt sammanhang. Man kan behöva träning i a tt göra em
piriska studier, eftersom det ofta visar sig vara stor skillnad mel
lan officiella ståndpunkter och det som angår konkreta människor. 
Men mest grundläggande är insikter i förståelselära, hermeneutik.3 
Det betyder insikter när det gäller att tolka tecken genom texter, 
bilder, berättelser, riter, byggnader, filmer etc. 

Nu till en kort presentation av några av hermeneutikens grund
begrepp! Först måste vi skilja mellan metodhermeneutik och å andra 
sidan teologisk eller filosofisk hermeneutik. I första fallet handlar det 
om hur man tolkar texter eller bilder ur metodiskt-tekniska syn
punkter. Detta är ett perspektiv som är avgörande viktigt vid stu
diet av t.ex. äldre texter men kommer inte att behandlas här. Teo
logisk eller filosofisk hermeneutik handlar om hela människan 
som tolkande, värderande och handlande varelse, invävd i den 
kultur och språkvärld i vilken man hamnat. Den teologiska herme
neutiken relateras till den egna, andliga traditionens källor och 
nutida uttrycksformer. Eftersom den här skriften har anknytning 
till en icke-konfessionell lärarutbildning, är det den filosofiska her
meneutiken som kan utgöra den gemensamma basen. Den befin
ner sig i en allmänmänsklig och humanistisk tanketradition, där 
de kanske viktigaste klassiska rötterna kan återfinnas i Platons sätt 
att formulera kunskapssökande i termer av dialog. 

Den filosofiska hermeneutikens nyckelord kan tyckas ge ut
tryck för självklarheter. Så är det också. Det handlar om grundläg
gande fenomen som man ändå bör ge ord åt. Att vi är inbäddade i 
en kultur, och att denna både är given och föränderlig, kan vi ut
trycka genom termen historicitet. Däri ligger ett ifrågasättande av 
eviga sanningar, åtminstone utanför logikens område. Och efter
som det inte finns så många eviga sanningar präglas vi al1a av for
forståelse eller fördomar. Det betyder att vi sällan eller aldrig möter 
något på ett förutsättningslöst sätt. Vi är alltid präglade av det vi 
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redan lärt oss, vilket betyder att nytt lärande innebär att ifråga
sätta vad vi redan trodde att vi visste, eller inte ens visste om att vi 
trodde. Detta betyder i sin tur att det inte alltid är populärt att lära 
sig nya saker. Det kan vara obekvämt och plågsamt att ifrågasätta 
det som varit en trygg förvissning. Samtidigt kan nya erfarenheter 
göra det möjligt för oss att förstå sådant i vår egen tradition som 
tidigare varit stumt eller fördolt. Plötsligt kan vi får en ah a-upple
velse, med hermeneutikens termer handlar det om tillägnande. 

Till vår historicitet hör ett historiskt medvetande. Det betyder att 
vi i västvärldens akademiska miljöer (sedan den tidiga romantiken 
vid början av 1800-talet) förutsätter att det finns en obeveklig kul
turskillnad mellan oss och människor i tidigare epoker i vår egen 
kultur. Detta hör samman med språkets metaforiska karaktär. Det 
levande språket är aldrig statiskt, vilket betyder att nya erfarenhe
ter förändrar språket, alltså våra tolkningar av livet. Eftersom 
verklighetstolkningarna ändras, kommer nedärvda livsformer att 
sättas på spel. Och människor kommer att låta sig förändras, eller 
också gör man motstånd utifrån nedärvda seder och vanor. 

Vi är numera vana vid att reflektera kring kulturmöten, hur 
människor kan ha svårt att förstå varandra utifrån skilda kulturel
la förutsätb1ingar. Men vi kan samtidigt konstatera att en mycket 
stor del av världens politiska konflikter har att göra med hur en 
snabbt föränderlig, marknadsorienterad kultur förändrar våra 
livsvillkor, samtidigt som nedärvda traditioner bjuder mer eller 
mindre aktivt, ibland desperat motstånd. Till de desperata alter
nativen hör vad vi brukar kalla fundamentalism.4 

En annan strategi är att integrera traditionens språk med sam
tidens i ett ömsesidigt utbyte, vilket obevekligt betyder omvand
ling. Vi bör alltså skilja mellan integrations- och rekonstruktionsher
meneutik. I den teologiska hermeneutiken är den senare strategin 
vanlig i de fall när man protesterar mot tidsandan genom att söka 
återskapa en annan tids föreställningsvärld, t.ex. urkyrkans eller 
reformations tidens. 

Vi kan även ta ett mera näraliggande exempel på kulturföränd
ringar om man ser till våra samlevnadsformer. Det tidiga 1900-ta
lets restriktiva samlevnadsmönster inom samhällets mellanskikt 
krävde - med stöd av kyrkor och samfund - sexuell avhållsamhet 
före äkten skapet, något som fortfarande gäller i moralkonserva
tiva grupper. Men eftersom vardagsvärderingarna har ändrats, är 
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det numera ganska självklart att sådana frågor ses som privata 
angelägenheter, även i kyrkliga och frikyrkliga sammanhang. 

Religionsdidaktiken ryms inom den filosofiska hermeneutikens 
fält, eftersom den ständigt har att göra med växelspelet mellan det 
11 egna" och det "främmande". Man kunde också säga att det är en 
rubrik som kan sättas över hela vår livshistoria - hur vi ständigt 
av livet tvingas till nya insikter. Och skulle vi någon gång försöka 
beskriva vilka vi är, blir det just genom att berätta vår historia. 

Berättandet, liksom andra poetiska gestaltningar, kommer vår 
livstydning allra närmast. De poetiska språken ligger oss närmare 
än de informativa och det har främst att göra med deras öppna ka
raktär. När vi hör en berättelse eller ser en film aktiveras vår inlev
elseförmåga och vi blir, så att säga, utom oss själva. Det betyder 
att vi får tillträde till nya perspektiv, men på lek eller låtsas. Barnet 
skräms inte av häxan, eftersom historien inleds med "Det var en 
gång". På samma vis kan vi pröva nya perspektiv med hjälp av 
fiktionen, vilket betyder att religionslärarens arbetsmaterial till 
stor del borde vara konstnärliga verk. Men detta är lättare sagt än 
gjort, eftersom arbete i konstnärliga genrer kräver tid. Ett person
ligt tillägnande förutsätter ofta en fårdröjning. Detta betyder att re
ligionsämnet, liksom övriga orienteringsämnen, alltmer borde re
lateras till s.k. estetiska ämnen, dit jag även räknar svenska. 

Men som akademiker tvingas vi använda alla språkarter: för
utom de gestaltande även de beskrivande, analyserande och dis
kuterande. Vi måste kunna försöka förstå ett inifrånperspektiv, 
likaväl som vi p å ett nyktert och analytiskt sätt kan diskutera fe
nomen utifrån eller från si.dan. Vi måste med andra ord både kun
na vara lyssnande och kritiska, kunna leva i växelspelet mellan 
delaktighet och distans. 

VI OCH DOM ANDRA 

En So-lärare eller gymnasielärare i religionskunskap kan sällan 
göra anspråk på att vara ämnesspecialist. Men grundutbildningen 
och det, förhoppningsvis, livslånga lärandet handlar om att bli 
alltmer professionell som religionsdidaktiker. Det betyder att vara 
proffs på skolans lärande inom religionsområdet, att vara klar 
över frågorna varfår, vad och hur samt över samspelet mellan stoff, 
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elev och lärare. Religionsdidaktikern behöver inte vara specialist 
på alla svaren men behöver vara duktig på att stä lla bra frågor. 
Det är frågor att ställa till läromedel, till informationsmaterial eller 
till företrädare för olika religioner eller livsåskådningar. 

En första fråga som man bör ställa är: vems religion eller livs
åskådning? Är den enskilda människans ståndpunkt i överens
stämmelse med de andliga ledarnas och de officiella deklaratio
nernas? 

Här är det lika bra att först som sist vänja sig vid att i stället för 
religion använ da sig av termen tradition. Enskildas eller gruppers 
tolkning av livet befinner sig alltid i n ågon typ av tradition, efter
som vi är språk.liga och historiska var elser. Även den som hela sitt 
vuxna liv sagt nej till sin uppfostran är alltid färgad av detta upp
brott. Man är alltså präglad av det man protesterar mot. 

Här aktualiseras en av hermeneutikens termer. Man är i norra 
Europa präglad av både Bibelns, reformationens och upplysnings
rationalismens verkningshistoria, oavsett vad man anser om Gud 
eller moderniteten. Det betyder även att vi som religionsdidakti
ker inte kan nöja oss med ett nu tidsperspektiv p å andliga traditio
ner. Vi bör lära av etnologins och sociologins samtids- och var
dagsperspektiv men även studera klassikerna. Möten med konkre
ta människor och seriöst arbete med centrala klassiker tvingar till 
lyssnande och eftertanke. Klassikerna hjälper oss att få tillgång till 
det språk med vilket man har tolkat världen genom seklen. 

Traditionsbegreppet är användbart, eftersom det kan rymma 
både vad som är gemensamt och vad som är den individuella lös
ningen eller ståndpunkten under traditionstaket. Det är med tradi
tionen som ett hus som man har ärvt. Man befinner sig på en plats 
där det är fullt möjligt att göra tillbyggnader och att ha olika åsik
ter, men utgån gspunkten och språket delar man. Och lika väl som 
att alla i familjen har del av det ärvda gamla huset, är det ändå all
tid så att det finns någon eller några som h ar det dominerande in
flytandet. 

Det finns alltså en ofrånkomlig maktfråga. Vem eller vi lka är det 
som bestämmer? Vem eller vilka definierar villkoren för vad som 
kan eller får tänkas? Och vad händer med dem som protesterar? 
Tvingas de på porten? I det så kallade kristna västerlandet är det 
många som har del i det gamla huset men som tvingas ut på ga
tan, ofta av ärlighetsskäl. En del anser sig äntligen ha kommit ut i 
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friska luften, andra bär på en aldrig upphörande hemlängtan. 
Det finns alltså vissa grundfrågor som kan vara slagrutor för att 

hjälpa oss att förstå de hållningar som präglar människor i skilda 
traditioner. Jag har redan antytt att det finns frågor om mening 
och etik och jag vill påstå att dess centrum är identitets.frågan: vilka 
är vi, eller i en modernare tappning: vem är jag? 

Svaret på sådana frågor är berättelser, gemensamma historier 
eller en livshistoria. De viktigaste berättelserna i gamla urkunder 
som t.ex. Bibeln har fungerat som svar på identitetsfrågan. Det är 
myter eller sägner, ibland små romaner som historien om Josef el
ler evangeliernas påskberättelse. Även folksagor kan ha en likar
tad karaktär, eftersom de belyser aspekter av en livshistoria i poe
tisk form. 

Vill vi tränga djupare in i identitetsfrågorna får vi söka både i 
de klassiska grundberättelserna och i de seder och ritualer som 
hör till självklarheterna i livet. Och vi närmar oss de samtida språk 
som ligger livet närmare än de akademiskt informativa. Konstens, 
filmens, teaterns och fiktionslitteraturens språk är livstydande även 
om budskapen ibland kan vara nog så förvirrande, liksom livet är 
förvirrande! 

Lika viktigt som att ställa frågan om vilka vi själva är, är det att 
ställa frågan om vilka som är de andra.s Vilka är innanför och vilka 
är utanför? Vilka är normala och vilka är annorlunda? I olyckliga 
fall vilar identiteten på negativa jämförelser: jag är den jag är, där
för att jag är klokare och vackrare än några andra. Identitetsfrågan 
har många bottnar, inte minst eftersom min självbild alltid är rela
terad till min bild av andras bild av mig. Viktigt här är dock att i 
första hand poängtera de mer eller mindre självklara berättelser 
som ger språk åt vilka vi är. Det är också en avgörande fråga hur 
man i olika grupperingar förhåller sig till samhälle, statsmakt och 
världssamfund? Handlar identiteten om en särkultur i förhållande 
till den dominerande kulturen? Eller håller man sig till en särkul
tur i vissa avseenden och är välintegrerad i andra? 

SPRÅKET I CENTRUM! 

Pedagogen Ference Marton skriver i sitt bidrag till antologin Di
daktik 6 att det är av historisk betydelse att riksdagen välsignat föl-
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jande tes från läroplanskommittens text av 1992: 

Kunskaper är varken något yttre, utanför människan, eller något inre, inne 
i individen, utan snarare något som "ligger mellan" individen och om
givningen. 

Detta är ju alldeles utmärkt! Det betyder att språket träder fram i 
händelsernas centrum. För det är ju språket som vi både har del i 
och som vi kan objektivera och ta ställning till. Det är språket som 
ligger så att säga mellan oss och omvärlden och gör den intellek
tuellt gripbar. Denna insikt borde betyda att vi slutar upp med att 
tala om orienteringsämnen i termer av moment, för att i stället 
fråga oss vilka språk och vilken språkutveckling vi vill främja. Det 
betyder också att ärnnesdidaktiken måste skärpa tonen i förhållan
de till sådana ämnen där lärandets logik inte respekteras i skol
undervisningen. Med det menar jag att man utan fungerande var
dagsspråk knappast kan ta steget över till de artificiella språken. 

Detta leder till min sista fråga i den här texten: är vi klara över 
vilka språkarter vi använder när vi i all välmening vill främja våra 
elevers tänkande? Min uppfattning är att vi i alldeles för liten ut
sträckning använder skönlitteraturen, dramat och bilden. För det 
är inte det vetenskapliga språket eller läroboksspråket som hjälper 
oss att starta i livet. Den konkreta människan och de poetiska språ
ken måste till för att ge både rymd och kött och blod åt alla ab
straktionerna inom såväl didaktiken som religionsvetenskapen. 

NOTER 

1 Ständigt. Alltid! Stockholm: Skolverket och Liber 1999, s . 10 med hänvisning 
till Skola för bildning, s. 47. Det är SOU 1992:94. 

2 Den gällande kursplanen för religionskunskap diskuterar jag bland annat i 
"Religionsämnets kärnproblem" som återfinns i På spaning efter ämnets kärna, 
Karlstads universitet, 2000. Den som är intresserad av kristendomsundervis
ningens problematik hänvisas till artikeln "Kristendomsundervisningen i 
1900-talets svenska skola - Några teologiska ansatser" i Pedagogisk forskning i 
Sverige, nr 4, 1999. 

3 Det finns i detta avsnitt få hänvisningar till andra författare, detta eftersom 
jag anser mig hantera ett allmängods. Den intresserade hänvisas till H.G. 
Gadamer, Sanning och metod i urval av Arne Melberg, Uddevalla: Daidalos 
1997, eller hans danske presentatör H.C. Wind, Historie og forstde/se, Aarhus 
universitetsforlag 1987. 
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4 Termen fundamentalism måste man använda med varsamhet. Set.ex. Chris
ter Hedin, Islam i vardagen och världen, Smedjebacken: Arena 1994, där detta 
diskuteras! 

5 Det finns en tysk bok i praktisk hermeneutik som sätter fokus på förståelsen 
av främlingen, Theo Sundermeier, Den Fremden verstehen - eine praktische Her
meneutik, Göttingen: Vanderhoech u Ruprecht 1996. 

6 M. Uljens (red.), Didaktik, Lund: Studentlitteratur 1997, s. 114, från SOU 
1992:94. Martons bidrag heter "Mot en medvetandets pedagogik". 



Ragnar Furenhed 

Undervisning och förståelse -
exemplet religionskunskap 

Ett av religionsundervisningens viktiga uppdrag är att skapa för
ståelse för andra människor. 1 en central formuler ing i läroplanen, 
(Lpo 94 / Lpf 94) heter det: "Skolan skall främja förståelse för andra 
människor och förmåga till inlevelse." Här anges två innebörder 
av begreppet förståelse. Jag tolkar dem så h är: "förståelse för an
dra människor" syftar på ett slags intellektuell förståelse, medan 
"förmåga till inlevelse" h andlar om empatisk förståelse. Relatio
nen mellan dessa två betydelser av förståelsen kan uppfattas på 
olika sätt. Man kan se dem som två separata men kompletterande 
dimensioner, eller som två sidor av förståelse som är integrerade 
med varandra och som befinner sig i ett dynamiskt samspel. Jag 
kommer här att utgå från det senare, vilket innebär att empatisk 
förståelse underlättas av intellektuell förståelse och att intellektuell 
förståelse befrämjas av empati. 

Den brittiske religionspedagogen Michael Grimmith skriver i 
sin analys av religionsundervisningen s kunskapsbegrepp om två 
slags kunskap. Den ena förvärvas genom att man lär sig om reli
gioner och den andra genom att man lär sig av religioner. I 

Att lära om religioner innebär att skaffa sig faktakunskaper om 
religioner. Perspektivet är distanserat och religionerna framstår 
därför som exotiska och främmande . Det hjälper inte om läraren 
försöker framställa dem som spännande och lockande. Eleverna 
upplever dem ändå som något som angår andra men inte dem 
själva. Risken att fördomar bekräftas eller förstärks är stor. Om 
denna typ av kunskapsideal får styra undervisningen medför det, 
såvitt jag förstår, att den empatiska förståelsen försvåras. 

Att lära av religioner innebär d äremot att ens egna tankar och 
värderingar belyses, kompletteras eller uhnanas i mötet med alter
nativa livstolkningar, att man tvingas till ett personlighetsutveck
lande nytänkande. Nu är det självklart att man måste lära sig nå 
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got om religioner för att kunna lära sig av dem, man måste helt en
kelt veta vad de handlar om. 

Det som Grimmith vill fokusera är religionsundervisningens 
övergripande mål. För att eleverna skall bli motiverade att lära sig 
av religioner krävs det att de tar dem på allvar. Jag tror att detta i 
sin tur förutsätter att de kan se att det är människans livsfrågor och 
funderingar, också deras egna, som bearbetas i religionerna. I fort
sättningen skall texten handla om hur förnuft och känsla tillsam
mans kan bidra till en sådan insikt. Här läggs också en teoretisk 
grund för de mer konkreta undervisningsexempel som presente
ras i bokens två följande kapitel. 

I. ATT FÖRSTÅ INTELLEKTUELLT 

Att förstå intellektuellt innebär att se samband, det vill säga att se 
hur saker och ting är relaterade till varandra. Jag skall ge några 
exempel från religionernas värld på vad detta kan innebära. Syftet 
är att visa att religionernas föreställningar och uttrycksformer inte 
är godtyckliga utan att de kan uppfattas som rimliga om de ses i 
relation till olika yttre och inre förutsättningar. 

Att se samband mellan yttre förutsättningar och 
religion 

Människor är inte bara sig själva 
de är också trakten där de är födda, 
lägenheten i staden 
eller gården på landet 
där de lärde sig gå, 
lekarna de lekte som små 
sagorna de lyssnade till 
maten de åt, skolorna de gick i, 
idrotten de utövade 
poesin de läste, den Gud 
de trodde på. 

W. Summerset Maugl1am 

Dikten uttrycker hur människan formas av olika yttre förutsätt
ningar, av fysisk, social, kulturell och historisk miljö. Att kunna se 
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människan som en del av ett vidare sammanbang är en viktig 
form av förståelse. 

Sambandet mellan fysisk miljö och religion är naturligtvis sär
skilt uppenbart i olika former av naturreligion. I nästa kapitel pre
senterar jag några ideer kring undervisningen om just naturfol
kens religioner. Dessa ideer utgår från att naturmänniskans livs
syn, värderingar, beteendemönster, riter och symboler bland an
nat måste förstås mot bakgrund av hennes nära beroende av natu
ren. En ung människa som kanske vuxit upp i stadsmiljö, distan
serad från livets grundläggande biologiska förutsättningar, kan 
dock ha svårt att förstå detta. Ett exempel: medan naturmänniskan 
uppfattar solen som en underbar och fruktansvärd kraft, som ger 
och tar liv, upplever kanske svenska ungdomar den som en förut
sättning för en lyckad skolavslutning och sköna bad. 

Religioner lever i sociala miljöer. Mellan religion och samhälle 
finns ett flöde av ömsesidiga influenser. Det är inte alltid lätt att se 
vad som är religion och vad som är samhälle i den väv av förställ
ningar och beteenden som utformas i mänskliga gemenskaper, där 
det religiösa ofta tar sig materie!Ja uttryck och det samhälleliga är 
fyllt av existentiella innebörder. Vad är religion och vad är sam
hälle i naturfolkens tabuföreställningar, i hinduiskt kastväsende, i 
vissa muslimska kvinnors sed att bära slöja, i religiösa gruppers 
samhällsengagemang? Det är knappast möjligt att förstå religio
nen utan att få någon klarhet i detta samspel. 

Människan skapar språk och symboler för att uttrycka sina tan
kar och känslor och för att kommunicera. Hon skapar den kultur
miljö som sedan präglar hennes livsupplevelse och livstolkning. I 
denna kultur är h on delvis fången, hon är ald rig helt fri att förut
sättningslöst tolka och beskriva sin tillvaro. Jag illustrerar med ett 
exempel. 

Dödsannonser kan ses som uttryck både för kultur och person
lig livssyn. I dag finns en mångfald av symboler i dödsannonserna 
på tidningarnas familjesidor. Det traditionella korset finns kvar, 
men andra symboler, som speglar både religiös plurali sm och se
kularisering, har kommit till. Korset symboliserar både liv och död 
för den troende kristne, men en sekulariserad person uppfattar det 
nog i första hand som en dödssymbol. Därför skapas nya symbo
ler för att uttrycka tacksamhet till den döde och kanske hopp om 
odödlighet och återseende, fåglar, blommor, sol och hjärta. 
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Michael 
• 27 februari 1991 
t 'l:7 februari 1991 

Sov gou lille Vän 
Vi möU i Nangtjala 

På barns dödsannonser kan vi sedan några år tillbaka ibland möta 
seriefiguren Bamse. Någon reagerar kanske mot att en seriefigur 
används i detta sammanhang. Någon överraskas kanske av kom
binationen med Nangijala. Men jag tror att så gott som alla yngre 
och medelålders svenskar känner igen Bamse och är bekanta med 
Astrid Lindgrens berättelse om bröderna Lejonhjärta. Detta exem
pel vill visa att vi föds in i en kultur och ett språk som vi är bero
ende av när vi tänker och uttrycker oss om livet och döden. Att 
kunna identifiera sådant beroende är ytterligare en form av för
ståelse. 

Människor i olika tider har utifrån sina speciella levnadsvillkor, 
sina sociala och kulturella sammanhang bearbetat och gestaltat de 
existentiella frågorna. Olika historiska miljöer har inverkat och 
inverkar på religionerna. Deras anhängare har bevarat, omtolkat 
eller övergivit delar av tro och praxis, de har inspirerats eller 
blockerats av sin historia. Att med hjälp av texter, bilder och bygg
nader kunna identifiera olika "kulturlager" i religionernas utveck
ling och se hur de p åverkar nutiden och hur de på olika sätt ut
trycker religiös tro, är förvisso en viktig del av förståelse. 

Det är upp enbart att den form av förs tåelse som jag talar om 
här befrämjas av att perspektiv hämtas från flera av de traditio
nella skolämnena, från de samhällsorienterande likaväl som från 
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svenska, bild och musik. Att skapa förståelse är ett " tvärveten
skapligt" projekt. 

Att se samband mellan religionens olika trosfåre
ställningar 

Även om religioner inte i första hand är ideologier innehåller de 
ändå en livsåskådningsdimension. En del av den intellektuella för
ståelsen är att kunna identifiera deras grundläggande föreställ
ningar om tillvarons karaktär och mening, liksom att se hur dessa 
är relaterade till varandra och till sådant som människosyn, sam
hällssyn och etik. 

Om man, till exempel, menar att människans grundläggande 
problem är hennes fixering vid en föränderlig verklighet, så följer 
av detta att ... , om man tror att Gud knutit ett förbund med Israels 
folk, så kan man förstå att ... , om man tror att Jesus uppstått från 
de döda, så är det rimligt att ... , om man tror att Gud uppenbarat 
sin vilja i Koranen, då blir det begripligt att ... 

Om eleverna hjälps att upptäcka att de, liksom alla andra, del
vis bygger sin livstolkning och sina värderingar på antaganden 
om tillvaron som inte kan beläggas empiriskt, men som ändå har 
avgörande betydelse för deras livshållning och livskänsla, kan de 
här se en ank.nytningspunkt till sin egen verklighet. 

Men det är också en viktig sida av förståelsen att kunna identi
fiera intellektuella oklarheter inom religionerna i form av bristan
de logik, paradoxer och mångtydigheter. Detta är viktigt av flera 
skäl. För det första kan det bidra till att förklara varför d et finns 
ideologiska spänningar och stridigheter inom och mellan religio
ner. För det andra kan det mjuka upp föreställningen att religio
nens människor har heltäckande och oproblematiska svar på all
ting. För det tredje kan det hjälpa eleverna att artikulera sin egen 
skepsis eller religionskri tik. 

Till den kategori av förståelse som jag diskuterar här hör också 
insikten om relationerna mellan religionernas grundläggande etis
ka värderingar och deras moraliska föreskrifter. Men det är förstås 
också viktigt att kunna upptäcka när levnadsmönster inom en viss 
religion inte kan härledas vare sig till normerande skrifter eller 
centrala värderingar, utan har andra ursprung. 
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Att fårstd sambandet mellan existentiella behov och 
religion 

Det finns förmodligen allmänmänskliga existentiella behov. De 
kan skilja sig åt i fråga om aktualitet och angelägenhet på grund 
av till exempel social situation, kön, ålder och speciella upplevel
ser. Jag skall nu rikta uppmärksamheten mot några behov som 
kan betecknas som just existentiella och försöka visa hur de kan 
komma till uttryck och hanteras inom religionen. Dessutom skall 
jag antyda hur barn och ungdomar kan hjälpas att förstå dem uti
från sina egna livserfarenheter. Denna modell kan också användas 
i undervisningssamtal om skönlitteratur, poesi och bildkonst. 

Behov av mönster 

Som på öppna havet 
utan aningen om land 
jag flyter hit och dit 
vet inte dag eller natt 
ingen sikt, bara tjocka 
finns inga väderstreck 
jag bara spanar och gungar. 
Då längtar jag 
att båten ska skrapa mot sten. 

Kerstin Gulbra11dzen 

I dikten talar en nittioårig kvinna som är på väg in i senildemen
sens förvirring. Vid ett tillfälle av återerövrad tankeförmåga berät
tar hon om hur det är att ha förlorat tidsbegreppet: flyta hit och 
dit och längta efter en fast punkt i tillvaron, "att båten ska skrapa 
mot sten." Jag tycker att dikten på ett fint sätt också uttrycker det 
allmänmänskliga behovet av mönster och ordning i tillvaron. 

Bland andra den israeliske sociologen Aaron Antonovsky har 
framhållit hur viktigt det är för människans välbefinnande att 
kunna se mönster och sammanhang i livet.2 Om vi kan uppleva att 
tillvaron är begriplig och att vi har en plats i den kan vi också han
tera livskriser av olika slag. Antonovsky talar främst om intellek
tuella mönster. Men mönster för socialt liv och för moraliskt liv är 
lika viktiga. Ofta är de olika mönstren integrerade med varandra. 

Religioner är mönsterbildande på olika sätt. Här finns intellek
tuella mönster i formulerade trosläror och etiska normer men ock-
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så i förebi ldliga berättelser. Tiden får ett mönster genom att var
dag följs av sabbat, fasta av fest. Arbetsår och kyrkoår, verksam
hetsberättelse och frälsningshistoria, profan tid och helig tid, sida 
vid sida. Rummet struktureras genom att heliga platser skiljs från 
profana. Inte sällan markeras övergången till det heliga rummet 
med reningsriter.3 

Sociala mönster strukturerar människans vandring genom livet 
och formar därmed ett slags livsmodell. Ett exempel på detta är de 
riter som i de flesta religioner markerar övergång från en livsfas 
till en annan, såsom namngivning, vuxenrit, bröllop och begrav
ning. Ett annat exempel är ideerna om det idealiska livsförloppet, 
ti ll exempel uttryckt i hinduernas fyra levnadsstadier. Sociala 
mönster, ofta tillsammans med specifika mönster för det moralis
ka livet, fyller också funktionen att definiera det liv som anses nor
malt inom en viss grupp och därmed också det som är felaktigt 
och avvikande. Så kan man förstå att religioner ofta fungerat både 
integrerande och segregerande, både inneslutit och utestängt män
niskor. 

Min erfarenhet är att behovet av tydliga mönster ofta är mycket 
starkt hos många elever, inte minst under grundskolans senare år 
och i gymnasieskolan. Det kan väl finnas olika orsaker till detta: 
att de upplever sin familjesituation som kaotisk, att de befinner sig 
i en fas av livet som överhuvudtaget är emotionellt omvälvande, 
att de upplever mångfalden av influenser och krav i samtiden som 
förvirrande. Detta behov kan bland annat ta sig uttryck i önskan 
att läraren skall ge klara besked i livsåskådningsfrågor och etiska 
frågor och informera tydligt om vad religionerna "egentligen an
ser". Eleverna är inte alltid nöjda med religionens antydande och 
ibland mångtydiga språk. 

Somliga elever kan också attraheras av de strikta sociala och 
etiska mönster som finns inom vissa religiösa traditioner. En av 
mina gymnasieelever utbrast efter det att vi sett en videofilm om 
judendomen: "Jag avundas dem! Hela mitt liv har jag haft fria ak
tiviteter i ett allrum, i deras liv finns det gränser mellan olika rum, 
mellan vardag och helgdag, mellan tillåtet och förbjudet." 
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Behov av mål 

Ut mot ett hav 
går din vindlande färd 
under en gren 
längs ett snår 
runt en krök 
ringlar din fåra 
Av egen kraft 
kan du bana dig väg 
orädd och fri 
ingen rår 
över dej 
lilla vatten 
Ut i ett hav 
ska du rinna en gång 
Du ska flyta ihop med dess vågor 
Och höga böljor ska lyfta skeppen 
på breda skuldror mot h imlens skyar 
Du får resa till en annan värld 
du som går, du som når till ett hav. 

Björn U/vaeus 

Människan är möjligen den enda varelsen som kan se framåt, som 
kan föreställa sig det som ännu inte inträffat, som kan formulera 
visioner och sträva efter att förverkliga dem, som kan utvecklas 
och överskrida sin begränsning - "Ut i ett hav/ ska du rinna en 
gång/ Du ska flyta ihop med dess vågor." Utan m ål tycks männi
skan förtvina. Den österrikiske psykiatern Viktor Frankl har fram
hållit hur avgörande det är för människan att kunna uppleva mål i 
s itt liv: 

Meningen med livet växlar från människa till människa, från dag till dag 
och från timme till timme. Det väsentliga är därför inte livets mening i all
mänhet utan den specifika meningen med en persons liv i ett givet ögon
bl ick. Att ställa frågan generellt skulle påminna om den fråga som en 
schackmästare en gång fick: Säg mig, vilket är det bästa draget i världen? 
Det finns överhuvudtaget inte något drag som är det bäs ta eller ens bra i 
och för sig, utan anknytning till en speciell situation i ett parti och till mot
ståndarens speciella personlighet. Detsamma gäller människolivet. Man 
bör inte söka efter en abstrakt mening med livet. Var och en har sin egen 
specifika kallelse eller uppgift i livet, ett konkret uppdrag att fullgöra. Här 
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kan ingen ersätta honom, och inte heller hans liv levas om. Varje individs 
uppgift är alltså lika unik som hans speciella möjlighet att fylla denna 
uppgift.4 

Inom religionerna kan detta behov fyllas på olika sätt, både genom 
att yttre och inre mål uppnås eller förverkligas. De yttre ser vi i 
pilgrimsvandringen till heliga platser, till Benares och Mecka, Je
rusalem och Rom. De inre målen kan bestå i att förverkliga religio
nens ideal: att via den åttafaldiga vägen uppnå harmoni, att be
frias från Mayas slöja, att utveckla kristna dygder, att bli en värdig 
Guds kalif, att nå den nionde od1 tionde insikten ... 

Är det så att barn och ungdomar i dag är så influerade av sam
tidens glorifiering av njutning och spänning, "häftiga upplevelser" 
och "snabba klipp" att religionernas yttre och inre mål, som en
dast kan uppnås via stor ansträngning och försakelse, ter sig både 
obegripliga och oaptitliga för dem? Ett sådant antagande skulle 
ligga i linje med den brittiske sociologen Zygmunt Baumanns bild 
av den så kallade postmoderna människan som pilgrimens mat
bild, en tillvarons turist och flanör som söker njutning för stunden, 
utan medmänskliga förpliktelser eller visioner om ett bättre sam
hälle, en entreprenör i egna livsplaner och yttre framgång.s Mot 
denna bild talar den beslutsamma idealism som också dagens ton
åringar ofta visar, i kamp mot till exempel mobbning, rasism och 
miljöförstöring. 

Behov av samhörighet 

Om bland tusen stjärnor 
någon enda ser på dig, 
tro på den stjärnans mening, 
tro hennes ögas glans. 
Du går icke ensam. 
stjärnan har tusen vänner; 
alla på dig de skåda, 
skåda för hennes skull. 
Lycklig du är och säll. 
Himlen dig har i kväll. 

C.J.L. Almqvist 

Både som biologiska varelser och sociala individer blir vi till som 
ett resultat av relationer. Vårt språk, vår livskvalitet och menings-
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upplevelse, vår identitet, är i långa stycken beroende av medmän
niskor. Därför kan vi endast förstås utifrån vårt sociala samman
hang. 

Religioner skapar grupper och sociala miljöer (den så kallade 
privatreligiositeten undantagen). Människor med en likartad livs
syn söker sig till varandra och bygger gemenskaper tillsammans, 
gemenskaper som i sin tur präglar de individer som ingår i dem. 
Vår livssyn och identitet utformas till stor del genom vad vi gör 
och upplever tillsammans med andra och genom vad vi samtalar 
om. Kunskapssociologen Peter Berger har uttryckt det så här: " In
dividens subjektiva verklighetsuppfattning hänger i samtalets tun
na tråd."6 

Det handlar om den gemenskap den troende kan uppleva i 
gudstjänster eller religiösa fester, en gemenskap som också mani
festerar sig i kJäder och symboler: pilgrimernas vita ihrams vid 
Mecka, ungdomarnas vita kåpor vid konfirmationen, de judiska 
männens kalotter och böneremmar i synagogan. 

Ungdomar behöver knappast övertygas om människans behov 
av samhörighet. De upplever den i sitt sökande efter egen identitet 
i en s tundtals ambivalent och spänningsfylld relation både till sin 
egen familj och till olika kamratgrupper. 

Behov av mystik 

Jag gick ut en kväll om våren 
då min kropp och själ var ny. 
Jag gick ut och sökte fånga 
min stjärna. 
I en grantopp hängde månen 
över loja lyckans by, 
men jag gick med månsken 
i min hjärna. 
Det var då jag hörde bjällran 
på den gröna dimmans stig, 
där man möter folk rätt sällan, 
red en man så saktelig. 
Galihopp, min gröne greve, 
galiho, min galne vän, 
ingen av oss ville vika åt sidan. 
Han var axelsned och mager 
och han red så hög till häst 
och hans kläder var så skimrande gröna 
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och han vände sig åt öster 
och han vände sig åt väst 
och han sa: 
"Jag ska dig rikligen löna, 
om du tar min silverbjällra, 
som jag burit länge nog, 
ska jag göra dig till greve 
av den gröna dimmans skog." 
Galihopp, min gröne greve, 
jag törs inte bära den. 
Galiho jag viker hellre åt sidan. 

AlfHambe 

Jag uppfattar den "gröne greven" som uppenbarar sig i Hambes 
vistext som en sinnebild för tillvarons gåtfullhet, en gåtfullhet som 
på en gång lockar och skrämmer. 

Naturvetenskapliga, tekniska och ekonomiska perspektiv är 
starka i dagens samhälle. De influerar vår allmänna verklighets
uppfattning, våra ideal och vårt språk. Är det så att det gåtfulla 
och oförklarliga bara väntar på att dissekeras och kartläggas. För
nuftsidealens slutgiltiga triumf? Har detta inneburit att tillvaron 
trivialiserats så att den ter sig endimensionell och grå? Har, med 
Max Webers terminologi, tillvaron "avförtrollats" .7 

Har människan behov också av mystik, av att uppleva gåtfulla 
sidor av tillvaron? 

De moderna förnuftsidealen har dessbättre utövat sin inverkan 
på religionerna på olika sätt. Det har bidragit till att människor 
också inom religionerna befriats från vidskepelse och blind auk
toritetstro. Ändå handlar väl religionerna också om sådant som 
bara delvis är åtkomligt för förnuftet, det transcendenta, det 
annorlunda. Om de därvid bejakar speciella dimensioner av tillva
ron, eller om de tillskriver den dessa, är förstås en trosfråga. 

Att det gåtfulla och mystiska utövar lockelse på många män
niskor i dag är uppenbart. Intresset för så kallad nyandlighet, inte 
minst bland ungdomar, är uttryck för detta. Tanken på kraftlad
dade kristallers och avlägsna himlakroppars mystiska inflytande 
på människans liv väcker fascination. Kanske har vi nått en punkt 
då sekulariseringen vänder mot en ökad andlighet. Världens av
förtrollning vänds i återförtrollning. 
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Behov av tillit 

Så mycket vi måste lita på för att kunna leva vår dagliga dag 
utan att sjunka genom jorden! 
Lita på snömassorna som klamrar sig fas t vid bergssluttningen 
ovanför byn. 
Lita på tysthetslöftena och samförståndsleendet, lita 
på att olyckstelegrammen inte gäller oss och att det 
plötsliga yxhugget inifrån inte kommer. 
Lita på hjulaxlarnas som bär oss på motorleden mitt i 
den trehundra gånger förstorade bisvärmen av stål. 
Men ingenting av det är egentligen värt vårt 
förtroende. 
De fem stråkarna säger att vi kan lita på, någonting 
annat, och de fö ljer oss en bit på väg dit. 
Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer 
- med förtroende den blinda ledstången som hittar i 
mörkret. 

Tomas Tranströmer 

Vi tar mycket för givet i livet, alltifrån att naturlagarna gäller till 
att människor i huvudsak är p ålitliga och menar vad de säger. Om 
vi inte ägde en sådan tillit skulle vi knappast våga företa oss nå
gonting överhuvudtaget, inga nära relationer vore möjliga. Ånges
ten lurar på den som förlorat grund tilliten i livet. 

Tilliten är således inte i första hand ett "religiöst" fenomen. I 
många religioner utgör den dock den viktigaste dimensionen av 
trosbegreppet. Tillit till, eller förtröstan på, Guds kärlek och barm
härtighet är central särskilt inom de tre abrahamsreligionerna, lik
som inom den hinduiska bhaktifromheten. Tillit och inte intellek
tuell övertygelse är trons djupaste existentiella innebörd. Detta 
behov kan elever i alla åldrar bejaka. Alla behöver något att lita på 
och känna trygghet vid, vare sig det gäller familj och vänner, hus
djur, Guds kärlek eller planeternas positioner på himlavalvet. 

Att fårstå och att fårsvara 

Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att 
eleven "fördjupar sin förståelse och respekt för andra människors 
ställningstaganden i religiösa och etiska frågor". 8 

Ibland hamnar religionslärare i en besynnerlig situation som 
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försvarare av allsköns kon stigheter i religionernas värld. Lärarens 
uppgift är att hjälpa eleverna till förståelse, men inte att bibringa 
dem uppfattningen att man bör acceptera vad som helst som sker i 
religionens namn. 

Låt mig exemplifiera med fenomenet kvinnlig könsstympning. 
Det är bra om läraren kan förklara så att eleverna förstår hur 
denna tradition uppstått och varför den i vissa sociala miljöer är så 
seglivad. Den oomskurna flickan betraktas som oren och kan där
för inte accepteras som blivande hustru. Alternativet till köns
stympning är utanförskap och utstötning. Men detta förhållande 
innebär naturligtvis inte att seden bör försvaras, eftersom den in
nebär en kränkning av en enskild individ på ett sätt som strider 
mot humanistiska ideal. Samtidigt som man kan förstå att feno
menet finns kan och bör man avvisa det. Att förstå är inte det
samma som att sympatisera med. Men det är förstås inte alltid så 
självklart som i detta exempel var gränserna går för det etiskt 
acceptabla. Religionsundervisningen måste hålla öppet för att 
föreställningar och traditioner som vid första anblicken kan verka 
obegripliga vid närmare eftertanke visar sig rymma livsinsikt och 
fylla existentiella behov. Religionsundervisningen kan inte ha som 
enda uppgift att bekräfta det självklara, det som eleverna redan 
känner till och uppskattar. 

De samband mellan existentiella behov och religionernas före
ställningar och uttrycksformer som jag reflekterade kring i förra 
avsnittet kan också tjäna som ett mönster för analys av avarter 
inom religionerna. Behovet av mönster kan slå över i fundamen
talism och behovet av mål i fanatism. Behovet av samhörighet kan 
tillfredsställas genom att man uppger sin integritet och självstän
dighet i kollektivet. Behovet av mystik kan leda till mystifiering 
och irrationalitet och behovet av tillit kan yttra sig i auktoritetstro. 
Att kunna se sådant är också att förstå. 

II. ATT FÖRSTÅ EMPATISKT 

Empatins innebörder 

Vad innebär det att förstå empatiskt? Låt mig diskutera utifrån ett 
skönlitterärt exempel. Sven Delblanc berättar i sin roman Samuels 
bok den tragiska historien om den känslige och grubblande skol-
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läraren Samuel. Samuel hade läst teologi i sin ungdom och drömt 
om att bli präst, men av olika skäl förverkligades inte hans dröm
mar. I samband med en prostvisitation i socknen infinner sig Sa
muel objuden i prästgården. I salongen sitter prosten och kyrko
herden försjunkna i samtal. Samu el tar för givet att samtalet rör 
mänsklighetens stora andliga frågor, som han själv ständig t 
grubblar över, men han upptäcker snart att de båda prästernas 
samtal är synnerligen "världsligt". Samuel ignoreras först och 
avvisas sedan bryskt från prästgården. Besviken över de båda 
prästernas ytlighet och bestört över deras förnedrande ringaktning 
mot honom själv drivs han in i depression. Efter en tid blir han 
också förvirrad och får öknamnet Tok-Sam. Familjen försöker på 
olika sätt lindra hans smärta. En sommarnatt samlas barnen och 
sjunger inför öppna fönster så att bygdens människor skall höra. 
Delblanc skriver: 

Och de sjöng och sjöng den natten. Vi är starkare än vårt öde, sade deras 
unga röster, vi är starkare än Gud. Böj oss till jorden, Herre krossa oss till 
stoft, men vår sång kan du aldrig förkväva. 

- Härlig är jorden sjöng de. Härlig är Guds himmel. Skön är själarnas 
pilgrimsgång genom de fagra riken på jorden. 

Jorden är inte härlig, outgrundlig och grym är Guds himmel, och sjä
larnas pilgrimsgång söker sig väg genom elände och nöd. Men sången 
ville annorlunda, och i människans stora stunder talar sången sanning, 
och bara så går vi till paradis med sång. 

Sången band dem samman och kärleken. De förlorade sina namn i 
detta ögonblick och blev till ett enda väsen, vars mäktiga hjärta drev liv 
och åter liv genom en sjustjärna av kroppar. Sången och kärleken förband, 
och bara sången var sanning till s lut. 

Krampen löste sig äntligen, så han kunde gråta över sitt elände. Till 
slut hade han inte ens några tröstande illusioner om sin utvaldhet och fri
het att ge dem, han var inte den bildade prästmannen, som gick hos kyr
koherden som barn i huset, han var bara Tok-Sam, en ohjälpligt miss
lyckad, och han genomlystes av insikten, att barnen längesedan visste allt 
om hans elände, men de älskade honom ändå, i den djupaste förnedring. 

Delblancs suggestiva prosa drar in läsaren i dramat kring Samuel. 
Vi kan förstå Samuels förtvivlan och barnens önskan att lindra 
den. Men nog är det också möjligt att ana vad barnen upplever 
tillsammans i sången, denna kärleksmanifestation och protest mot 
tillvarons grymhet. Vi kan till och med i någon mån dela deras 
känslor. Vi kan med andra ord förstå empatiskt. 
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Begreppet empati har, särskilt i omvårdnadslitteraturen, över
satts med "medlidande" eller "medkänsla", vilket också rimmar 
med ordets etymologi. Här använder jag dock ordet i en mer all
män betydelse för att beteckna förmåga till inlevelse i medmän
niskans upplevelser, positiva likaväl som negativa. I kapitlet "Mo
ral och möten - om läraretik" diskuterar jag mer specifikt empa
tins betydelse för elevers moralutveckling. 

Empati handlar alltid om att förstå enskilda människor, inte om 
att förstå kulturer, traditioner eller religioner. Jag är övertygad om 
att människor kan förstå varandra empatiskt bortom språklig och 
kulturell kontext. Det finns möjlighet till emotionell förståelse 
bortom orden. Däremot kan delad ku lturell och social erfarenhet 
underlätta förståel sen. Generellt är det lättare för en svensk femton
åring att identifiera sig med en jämnårig skolkamrat än med en 
äldre kvinna från Somalia. Men nog kan den svenske tonåringen 
och den somaliska kvinnan förstå varandras upplevelse av sorg 
om de båda mist en nära anhörig. 

Vi måste dock vara medvetna om att vi aldrig helt kan tränga in 
i en annan människas inre. Varje människa har en unik livshis toria 
och därför kan vi bara till en del förstå hennes associationer och 
önskningar, hennes räds lor och förhoppningar. Till hennes "inre 
rum" har vi bara begränsat tillträde. Därför kan vi också bevara 
vår känslomässiga integritet. 

Empatins fåru tsättningar 

Det finns en rad faktorer som gör empatisk förståelse möjlig. 
Grundläggande är dels att man har inlevelseförm åga eller emotio
nell begåvning, så att man känslomässigt kan inta den andres per
spektiv, dels att man utgår från att människor i grunden har lik
artade behov. 

Utöver detta krävs kunskaper om vad som format medmännis
kans livssyn, livskänsla och värderingar och insikter om vad som 
är betydelsefullt för henne, vad som gör henne glad och ledsen, 
förhoppningsfull och besviken. I avsnittet "Att förstå intellektu
ellt" formulerade jag några tankar om människokunskap på en 
generell nivå som är viktig ur just detta perspektiv. När det gäller 
att förstå en enskild medmänniska fordras förstås också specifik 
kunskap om just hennes livssituation. 
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Vidare är det viktigt att möta medmänniskan fysiskt så att man 
får uppleva hennes personlighet och hennes sätt att uttrycka sig 
med och utan ord. Till slut fordras nog att man själv gjort erfaren
heter som åtminstone liknar den andres, så att man kan känna 
igen sig i hennes upplevelser. Dessa olika emotionella, intellektu
ella och sociala faktorer förstärker naturligtvis varandra i en dy
namisk process. Jag skall nu reflektera kring betydelsen av person
liga möten och livserfarenhet för att utveckla empatisk förståelse. 

Möten med andra 

De flesta lärare som undervisat i religionskunskap delar nog min 
erfarenhet att möten med enskilda troende människor kan färga 
elevernas bild av religionens funktion och betydelse på ett sätt 
som ens egen undervisning inte klarar av. Vissa elever kan ha 
ideer om att troende människor har ett avvikande yttre, ägnar en 
stor del av sina dagar åt religiösa ceremonier, har svar på allting 
och anser sig vara bättre än alla andra. Nä r då en människa träder 
fram som ser ut som vem som helst, kanske pratar dialekt, som 
blir glad och provocerad av frågor (och inte har svar på alla) och 
som måste sluta i tid för att hämta barnen på dagis, tonas det exo
tiska ned och det allmänmänskliga blir synligt. Det religiösa visar 
sig vara integrerat i vardagen. Så kan schabloner upplösas och för
ståelse bli möjlig. 

Möten med religionernas människor rymmer stora möjligheter 
när det gäller a tt skapa empatisk förståelse, men de är inte alltid 
oproblematiska. Jag anser att det är värdefullt om eleverna får be
söka gudstjänster - och inte b ara tomma religiösa byggnader. Det 
kan bidra till att skolundervisningens ibland ensidigt kognitiva in
formation kompletteras med sinnesupplevelser. Men här finns en 
risk att en känsla av främlingsskap inför den troende människan 
förstärks. Den som deltar i gudstjänsten upplever kanske gemen
skap och glädje i det välbekanta, medan den utomstående betrak
taren endast uppfattar stereotypa riter och "Kaanans tungomål" . 
Kan något vara mer distanserande än att se på när andra har trev
ligt tillsammans! En av mina lärarkandidater skrev i sin rapport 
om ett kyrkobesök. "Gudstjänstdeltagarna verkade trivas tillsam
mans, verkade trygga och glada. När jag gick ut i natten efteråt 
kände jag mig mer ensam än någonsin." 

Vissa undervisningsmaterial kan tyvärr, trots de bästa ambitio-
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ner hos dem som producerat dem, försvåra eller motverka den 
empatiska förståe lsen. Det finns i dag böcker och filmer för reli
gionsundervisningen, i vilka barn och ungdomar framträder som 
experter på sin religion. Tanken är att eleverna skall få möta en 
människa i deras egen ålder för att identifikation och förståelse 
skall underlättas. Jag har upptäckt att effekten ibland blir den mot
satta. Den unge representanten bidrar i all sin kunnighet och loja
litet med den egna religionen till att förstärka bilden av att vara 
annorlunda - inte människa i första hand, utan religiös på ett spe
ciellt sätt. 

Ett annat problem är att ett visst perspektiv på en enskild reli
gion renodlas så starkt av pedagogiska skäl att den framstår som 
en stereotyp. I läroböcker tycker jag att det finns en tendens att 
framställa judendomen som festernas religion och islam som plik
ternas, medan kristendomen framstår som lärostridernas religion. 
Som om det inte funnes fest, plikt och ideologisk diskussion i alla 
religioner!9 Därför är det nödvändigt att i någon mån komplettera 
sådana entydiga perspektiv. Ett sätt kan vara att visa hur generella 
existentiella behov kommer till uttryck i alla religioner, på det sätt 
jag antytt tidigare i denna text. 

På gymnasiet, och kanske i. grundskolans senare årskurser, bör 
eleverna göras medvetna om konsekvenserna av olika perspektiv i 
religionsundervisningen. 

Livserfarenhet 

Ibland frestas man tänka att religionen med dess abstrakta teorier, 
dubbelbottnade språk och symboler är för svår att förstå för barn 
på låg- och mellanstadiet. Man borde kanske vänta med religions
kunskapen till högstadiet och gymnasiet? Jag menar dock att teo
rier om barns kognitiva utveckling bara till en del har relevans för 
hur religionsundervisning bör bedrivas. Viktigare är vilka erfa
renheter eleverna haft i livet. Jag har ofta mött små "gubbar" och 
"gummor" i klassrummet, berikade eller tyngda av livserfarenhet, 
var och en med sin egen livshistoria. De kan därför uppfatta en 
viss religiös text (myt, liknelse, dikt) som en självklar och relevant 
tolkning av egna upplevelser. Jag skall illustrera genom att berätta 
om ett par undervisningssituationer. 

Vi höll på med avsnittet "Grekisk mytologi" i sjuan. Jag hade 
just berättat historien om Orfeus' försök att hämta tillbaka sin äl-
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skade Eurydike till livet. Bettan var frustrerad och utbrast: "Jag 
fattar inte nå't av den där historien. Den är bara konstig!" Jag bad 
henne att tänka efter om hon kunde förklara varför Orfeus hade 
begett sig till dödsriket. Hon svarade då: "Ja, men det är ju klart, 
han älskade henne och ville träffa henne igen." Jag frågade vidare: 
"Lyckades han?" "Nej, han schabblade bort chansen!", svarade 
Bettan. 

Jo, Bettan tyckte fortfarande att berättelsen var underlig: bege 
sig till dödsriket, prata med dödsguden, få tillbaka hustrun om 
man inte vänder sig om, hustrun som en ljudlös skugga - nej, det 
är mycket som Bettan inte kan förstå. Men något hade hon allt för
stått: berättelsens intrig och att sorg och kärlek kan driva männis
kor långt. Hon kunde visst följa Orfeus en bit på vägen. I framti
den när hon gjort fler erfarenheter kanske hon kan dela ytterligare 
en vägsträcka med honom. 

Nu ett exempel från parallellklassen. Också där berättade jag 
orfeusmyten. När jag var klar blev det alldeles tyst i klassrummet 
och då sa Cissi: "Det där känner jag igen. När mamma dog (alla i 
klassen visste att Cissis mamma dött i cancer föregående sommar) 
var jag så fruktansvärt ledsen och jag gjorde en massa konstiga sa
ker för att få kontakt med mamma." Hon tystnade, ingen i klassen 
avbröt, och så tillade hon lite tystare: "Ibland kändes det som det 
lyckades. Det var som om mamma var alldeles in till mig, nästan 
så att jag kunde höra henne andas. Men", tillade hon, "jag vet ju 
att mamma är borta." 

Orfeusmyten artikulerade en erfarenhet som hon själv hade 
gjort. Kanske den gav henne tröst genom att berätta att hon inte 
var en sam i sin upplevelse, att andra delar den . Med andra ord, 
hon hade förstått, insett, berättelsens relevans på ett personligt 
plan, hon hade tillägnat sig den. Den hade hjälpt henne a tt förstå 
sig själv. 

Med dessa exempel vill jag också peka på berättelsernas bety
delse i religionsundervisningen. Sago- och mytforskare har fram
hållit hur viktig berättelsen är för barns och ungdomars livstolk
ning, identitetssökande och empatiutveckling. Medan teorier ofta 
bara intresserar intellektuellt välbegåvade elever, har berättelsen 
en egenartad förm åga att fascinera alla. Eleverna hittar olika po
änger, men i regel hittar alla något som är värt att fundera över, el
ler någon gestalt att identifiera sig med och lära sig av. 
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För att spetsa till det: det är viktigare för elevernas livstolkning 
och ernpatiutveckling att få ta del av berättelsen om Adam och 
Eva än av en förklaring av begreppet synd, viktigare att få höra 
liknelsen om den barmhärtige samariern än en utredning om den 
"kristna människosynen". Att förmedla berättelser är inte en se
kunda religionsundervisning. 

Att fårs tå inifrån 

Det sägs ibland att religionsundervisningen bör skapa förståelse 
"inifrån" för att ge en korrekt bild av religionens existentiella be
tydelse för människor. Vad betyder detta? Syftar det på något ut
över eller djupare än empatisk förståel se? Förmodligen menar 
man ett slags förståelse av den troende människans andliga upp
levelser, religiösa erfarenhet eller vad man vill kalla det. Det hand
lar nog trots allt om empatisk förståelse, men av ett slag som troli
gen är svår att uppnå för en person som inte gjort liknande erfa
renheter. 

Kan eleverna genom att besöka gudstjänster, möta troende 
människors berättelser, och genom att ta del av filmer, musik, dik
ter och konstverk ändå få en aning av den troendes religiösa upp
levelser? 

Här aktualiseras frågan vad som bör skilja skolans religions
undervisning från religionernas egen. Skiljelinjen är inte enkel att 
dra upp. På en övergripande nivå kan man visserligen säga att 
skolans religionsundervisning skall ge eleverna tillfälle att bear
beta allmänmänskliga livsfrågor, medan religionernas undervis
ning är ett led i socialiseringen in i en specifik religiös tradition. 
Men om vi ser närmare på saken visar det sig att olikheterna kan
ske inte är så stora. Också inom många religiösa riktningar upp
fattas det som ett egenvärde att barn och ungdomar får bearbeta 
allmänmänskliga livsfrågor och när man i skolan reflekterar på e tt 
lyhört sätt över existentiella frågor med exempel från religiösa tra
ditioner innebär det åtminstone en partiell socialisering in i dessa. 

Graden av intellektuellt respektive emotionellt engagemang i 
läroprocessen kan knappast heller utgöra en självklar gränslinje -
det har mina reflektioner tidigare i detta kapitel visat. Målet att 
skapa förståelse för andra människor medför att skolans religions
undervisning inte får trivialiseras till distanserad intellektuell in-
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formation, den måste också beröra emotionellt. Bland annat därför 
är det svårt att säga exakt hur skillnaden ska visa sig i den kon
kreta undervisningssi tuationen. Hur skulle till exempel en inlevel
sefull och saklig undervisning om den kristna förlåtelsetanken 
skilja sig åt i skola och kyrka? 

Men kanske en viktigare fråga är: Hur kan skolan och religio
nerna tillsammans bidra till att utveckla människokunskap och 
medmänsklig förståelse hos barn och ungdomar? 

Jag menar också att det är viktigt att inte överbetona skillnaden 
mellan dem som har, respektive saknar, andlig erfarenhet. För att 
ta ett p ar exempel: många i vårt land upplever nog en kristen 
identitet vid första advent, vid dop och begravning utan att vilja 
bekänna sig som kristna i någon mer personlig eller definitiv me
ning. Namnlösa andliga upplevelser, liksom gränsöverskridande 
tvivel, är en del av den religiösa världen. 

Är följande välkända dikt av Olle Adolphson en "religiös" eller 
en "profan" d ikt? 

Ge mig en dag 
av vindar och sol 
vid stränder ljusa och klara, 
där tys tnaden går 
i kullarnas gräs 
vid h avet, vid Österlens dalar. 

Ge mig en natt, 
då tiden står still 
då trast och näktergal talar, 
då lust och då nöd, 
då kärlek blir till 
i lundar vid Österlens dalar. 
Ge mig den stund, 
och ge mig den frid, 
då hundra lärkor och svalor 
flyger ens själ 
mot himmelen vid 
på hedar vid Österlens dalar. 

Vi får inte heller glömma att det är en övertygelse bland många 
troende människor att det viktigaste, eller mest genuina, i den reli
g iösa u pplevelsen inte kan förstås kognitivt och inte låter sig for
mu leras verbalt. Följande berättelse får illustrera detta. 
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Zenbuddhismensmytologiske grundare, den fascinerande Bodd
hidharma, kallades till kejsaren av Kina för att bli utfrågad om sin 
lära. Enligt legenden utspann sig följande kortfattade dialog. 

Kejsaren: 
Boddhidharma: 
Kejsaren (uppbragt): 
Boddhidharma: 

Vad är det centrala i din lära? 
Ingenting! 
Vem är du som vågar svara m ig så? 
Det vet jag inte. 

Därefter steg Boddhidharma enligt berättelsen upp på ett vasstrå 
och gled bort på Yang-tsi-kiangs vatten. Boddhidharma menade 
helt säkert inte att den livsfilosofi, som han dock ägnat fjor ton år 
av meditation i en grotta, saknade innehåll. I stället ville han säga 
att det viktigaste i hans lära inte är något ting, utan ren abstrak
tion, ren andlighet. Om detta kan man inte formulera sig i ord. Det 
är inte heller möjligt att enkelt uttala sig om det mysterium män
niskan är. 

III. FÖRSTÅELSE OCH LÄRARETIK 

En av utgångspunkterna för mina resonemang så här långt har 
varit att intellektuell förståelse, som bygger på kunskaper om vad 
som formar människan och på humanistiska vä rderingar, befräm
jar emotionell förståelse och att den känsla av delaktighet som den 
emotionella förståelsen innebär stimulerar och underlättar intel
lektuell förståelse. Målen att utveckla "förståelse för andra männi
skor" och att skapa "förmåga till inlevelse" bör d ärför eftersträvas 
samtidigt. Jag skall avsluta med några funderingar kring lärarens 
roll i denna process. 

Lära rens uppgift är inte att försöka överföra sin egen förståelse 
till sina elever. Det är förvisso en viktig sida av lärarens professio
nalism att ha goda kunskaper i sitt ämne och att förstå en hel del, 
men när det gäller livstolkning och värderingar bör läraren i första 
hand stimulera till samtal och inte leverera expertsvar. Målet kan 
aldrig vara att eleverna skall förstå på samma sätt som läraren. 
Förståelse uppnås inte genom kopiering utan genom reflektion 
över egna erfarenheter. Därför är det viktigt att lärarens sätt att be
möta eleverna och beh andla livsfrågorna inbjuder till sådan reflek
tion. Detta handlar i grunden om läraretik. Jag knyter i fortsät t-
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ningen an till nyckelbegreppet i Sven G. H artmans kapitel "Etik i 
skolan", respekt. 

För det första måste eleverna respekteras som meningssökande 
människor. Detta betyder att eleverna faktiskt skall ges tillfälle att 
bearbeta sina existentiella frågor. Detta har inte alltid varit fallet i 
skolan, särskilt inte i grundskolan. Lärarens osäkerhet och elever
nas ointresse (som man i regel felaktigt tagit för givet) har ingått 
en ohelig allians. Inte sällan har det lett till att eleverna serverats 
några timmars distanserad information om rel igioner, eller till att 
ämnet på ett diffust sätt integrerats i något övergripande tema i So 
eller till och med helt" glömts bort". Detta är naturligtvis inte god
tagbart, vare sig pedagogiskt eller etiskt. Här vill jag poängtera att 
en fruktbar bearbetning av existentiella frågor inte förutsätter att 
läraren väntar på att eleverna formulerar dem. Det kanske aldrig 
sker. Det kan bero på att eleverna upplever dem som privata, eller 
på att de saknar språk att formulera dem med. Dessutom bör man 
vara medveten om att det är en svår konst att leda samtal om exi
stentiella frågor spontant, i den stund någon elev aktualiserar 
dem. Det kräver både stor livserfarenhet och pedagogisk erfaren
het, kombinerad med kunnighet och känsligh et. 

Konsekvenserna av det uteblivna livsåskådningssamtalet har 
vari.t särskilt bekymmersamma för två kategorier av elever. Det 
gäller dels dem som utanför skolan saknar någon att samtala med 
om etiska och existentiella frågor, dels dem som kommer från 
andra kulturer och behöver hjälp att orientera sig i de värderingar 
som vårt samhälle i princip bygger på. Dessa grupper av elever 
har därmed hamnat i ett vakuum i sitt sökande efter identitet, me
ning och etiska riktlinjer, ett vakuum som kunnat exploateras av 
icke-humanistiska entreprenörer på livsåskådningsmarknaden. 

För det andra måste eleverna respekteras som sociala eller kultu
rella individer. Det betyder att de måste bemötas med hänsyn till de 
traditioner som format dem i hemmen. Vi får inte glömma att 
hemmen har det grundläggande ansvaret för barnens ideologiska 
och religiösa fostran. Därför måste särskilt de delar av skolans un
dervisning som berör värderingsfrågor om möjligt ske i samför
stånd med hemmen, så att den kan knyta an till och vidareutveck
la elevernas föreställningar i dessa frågor (givetvis under förut
sättning att hemmen inte står för värderingar som helt strider mot 
skolans värdegrund). När det gäller elever som kommer från så 
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kallade traditionella kulturer har religionsundervisningen en vik
tig u ppgift att bidra till ett brobygge med fästen både i det 
"gan1la" och det "nya". 

För det tredje måste elevernas livserfarenhet och mognadsnivd re
spekteras. Deras tankar och funderingar får inte bemötas som 
naiva eller ofullkomliga, inte som illustrationer till ett visst utveck
lingsstadium i tänkandet. De måste i första hand ses som uttryck 
för en människas insikter. Om detta sker tror jag att eleverna kan 
känna den trygghet som är en förutsättning för öppna samtal. 
Men om de märker att läraren inte respekterar deras unika insikter 
tystnar samtalet. 

För det fjärde kräver respekten för eleverna att de erbjuds ut
maningar. Läraren skall inte enbart vara en passiv lyssnare som 
godtar allt eleverna säger. Till läraruppgiften h ör också att stimu
lera eleverna att förtydliga sina tankar, att hjälpa dem att upptäcka 
när deras logik brister, a tt påvisa när deras ideer bygger på otill
räckliga kunskaper och att erbjuda dem alternativa sätt att tänka. 
Om läraren inte förmår detta blir undervisningen knappast ut
vecklande för eleverna. Men det finns förstås situationer då samta
let måste ha en terapeutisk karaktär och där det ofta är viktigare 
att läraren lyssnar och tiger än har synpunkter. Detta är dock inte 
normalsituationen i klassrummet. 

För det femte kräver respekten för eleverna att de har rätt att 
vara tysta. Eftersom detta påstående kanske är mindre självklart än 
de fyra föregående, skall jag ägna det lite extra utrymme. Många 
lärare i den svenska skolan har en vision av Lektionen då alla ele
ver är aktiva och pratglada, en surrande bikupa av frågor och en 
yster vårflod av synpunkter. Frågan är vad den lektionen skulle 
handla om. Kanske om principiellt viktiga ämnen, men troligen 
inte om livsfrågor som berör på djupet. Elevers tysnad kan vara 
tecken på djupt engagemang. 

Jag torgför ej mitt hjärtas lust och kval 
Att skrynklas ned av obekanta händer 

Snoilsky 

Här finns således en konflikt mellan lärarens rättmätiga önskan att 
aktivera eleverna i ett klassrumssamtal och elevernas rätt till en 
frizon kring sina livsfrågor. Respekten för elevernas integritet krä-
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ver att läraren aldrig provocerar fram en öppenhet som eleverna 
egentligen inte är beredda till. Jag exemplifierar med några situa
tioner då detta riskerar att inträffa. 

Antag att något har hänt i en klass som engagerar och upprör 
eleverna, till exem pel att någon blivit mobbad, eller att en nära an
hörig till en elev har avlidit. Naturlig tvis måste mobbingen upp
märksammas och motarbetas. Men det är inte självklart att detta 
bör ske i ett klassrumssamtal där mobbare och mobbningsoffer är 
n ärvarande. Tonen ibland eleverna blir lätt fördömande och mora
liserande mot mobbaren, vilket inte befrämjar en positiv attityd
förändring, och sentimental mot den mobbade som på ett pinsamt 
sätt hamnar i centrum för kamraternas uppmärksamhet, vilket i 
värsta fall bara accentuerar hans upplevelse av att vara annor
lunda eller utanför. Om en nära anhörig till en elev har avlidit 
måste läraren naturligtvis försöka att ta reda på om eleven vill 
prata om det. Det kanske han vill, men det är också möjligt att han 
vill vara ifred. Och det är långt ifrån säkert att det är lämpligt att 
behandla temat döden just då i undervisningen - det kan bli allde
les för närgånget för den sörjande. Den sortens samtal måste alltid 
i första hand ske med hänsyn till den drabbade elevens önsk
ningar och behov. 

I etikundervisningen används ibland så kallade värderingsöv
ningar, där eleverna uppmanas att ta ställning till moraliska di
lemman, till exempel genom handuppräkning, eller genom att pla
cera sig på olika ställen i klassrummet. Bortsett från att eleverna 
kan bibringas illusionen att det är lätt att ta ställning på ett enty
digt sätt i etiska frågor, finns risken att den enskilde eleven känner 
sig tvungen att avslöja mer än han innerst inne vill. Sådana öv
ningar bör vara frivilliga och alltid erbjudas ett "vet inte" - alterna
tiv. Etikundervisning får inte bli gruppdynamiska seanser där en
skilda elever känner sina privata känslor och värderingar expone
rade och exploaterade. 

Ett tredje exempel. Det kan vara en tilltalande tanke att läraren 
skall använda sina elever som experter i undervisningen. Det kan 
vara oerhört värdefullt både för kamraterna och läraren att få lyss
n a till en elev som berättar om sin egen religion eller kyrka. Det 
kan ge unika kunskaper och förmedla känsla och inlevelse. Men 
också här måste läraren vara lyhörd. Det är inte lätt för en ung 
människa att berätta om sin egen tro eller tradition på ett sätt som 
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gör den rättvisa och dessu tom medför a tt den blir begriplig för 
kamraterna. Dessutom kanske han eller hon på en gång är en smula 
generad över att tillhöra en religiös riktning, som kamraterna inte 
känner till, och angelägen att uttrycka sin sympati för den. Med så 
motstridiga känslor är det inte lätt a tt framträda som specialist på 
den egna religionen. 

Dessa exempel aktualiserar de svårigheter som är förknippade 
med kollektiv undervisning i livsåskådningsfrågor. Det är inte lätt 
att diskutera existentiella frågor på befallning eller inför publik. Vi 
vill välja tillfälle och samtalspartner. Vidare förutsätter fruktbara 
samtal om existentiella frågor en viss intressegemenskap och en 
någorlunda homogen mognadsnivå bland eleverna. Hur ofta finns 
det i en klass? Min berättelse ovan om Bettan och Cissi illustrerar 
detta problem. Lärarens svåra, men in te omöjliga uppgift är att 
väcka det intresse för livsfrågor som säkert finns latent hos alla 
elever. Det kanske då kommer att v isa sig att skillnaden i mognad 
och intresse mellan eleverna inte är så stor, eller att den minskar 
tack vare samtale t. Sådana samtal fyller därmed viktiga sociala 
funktioner. Värdet av d etta kan knappast överskattas i en tid då 
individualismen prisas. 

Religionsundervisningen bör således präglas av respekt för ele
vernas 

• meningssökande, kunskapstörst och behov av utveckling, 

• livserfarenhet och insikt, 

• behov att kommunicera och rätt att vara tysta. 

En religionsundervisning som kännetecknas av respekt i dessa av
seenden har goda u tsikter att ge eleverna mod att tänka och förs tå 
på sitt eget sätt och lust att lyhört lyssna på andra. 

Då elever och lärare möts i samtal om existentiella frågor ska
pas ny kunskap och ny insikt om vad det innebär att vara männi
ska. 

NOTER 

1 M. Grimmith, Religious education and human development, Hong Kong: 
McCrimmons 1987. 

2 Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium, Stockholm: Natur och Kultur 1991. 
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York: Doubleday 1967. 

7 Bo Dahlin, Om undran inf6r livet, Lund Studentlitteratur 1998. 
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9 Kapitlet "Den buddhistiska vägen" i denna bok kan förvisso kritiseras för 
ett långt drivet perspektiv: buddhismen som den mentala träningens religion. 
Jag kommenterar detta något i kapitlet i fråga . 



Ragnar Furenhed 

Naturfolkens religion 

UTGÅNGSPUNKTER 

Den här lektionsserien inleds med en skiss på tavlan: 

Fl A 
Pl 

Skissen skall föreställa ett kalhygge med stubbar, stenar och ett en
samt träd. Till teckningen berättar jag följande historia som är 
hämtad från DN någon gång i början av 80-talet: 

Ett västeuropeiskt bolag hade köpt ett stort skogsområde i Liberia. Bolaget 
p lanerade att avverka all skog och frakta virket till Europa för förädling. 
Lokalbefolkningen fick kännedom om bolagets avsikter och p rotesterade. 
Man hade försörjt sig på jakt och fiske i detta område sedan urminnes ti
der. Vad skulle man nu leva av? Jo, männen kunde få arbeta med att frak
ta virke, svarade man från bolagets sida. Till slut frågade en gammal man: 
" Vart skall våra förfäder ta vägen?" "Förfäder!?" "Ja, våra avlid na som bor 
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i skogen. De kommer att straffa oss, om vi tillåter att skogen förstörs." 
Denna synpunkt roade europ~erna, som lovade att spara ett(!) träd, "där 
de döda kan bo." Några år senare står det ensamma trädet (trädet på tav
lan) kvar, dött, och marken runt omkring är ofruktsam. Ortsbefolkningen 
har flyttat till staden. 

Detta är en upprörande berättelse. Det upprörande är inte afrika
nernas tankar om de döda som har sina hem i träden utan europe
ernas brutalitet, deras okänslighet för naturen, för andra folks hi
storia och livssyn. Det är också upprörande att den västerländska 
"rationaliteten" på längre sikt ofta är oklok, och det är tankeväck
ande att den afrikanska "irrationaliteten" i ett längre perspektiv 
kan vara ändamålsenlig. 

Med detta har jag antytt huvudmålet med undervisningen om 
naturfolkens religioner, ett attitydmål: att visa på de positiva vär
den som finns i naturmänniskans levnadsform och livssyn. 

Hur skall vi då undervisa om naturreligion, så att den framstår 
som ett möjligt sätt att tänka om och förhå lla sig till tillvaron? 
Bland annat följande är nödvändigt: 

1. Att beskriva naturmänniskans yttre, fysiska miljö: naturmiljön, för
sörjningsformerna, den sociala organisationen. Eleverna måste 
få klart för sig att naturmänniskan lever i ett socialt samman
hang, där arbete och familjeliv är självklara inslag. Läroböcker i 
religionskunskap förmedlar ofta en orealistisk bild av natur
människan som en person, som främst sysslar med religiösa ri
ter. Därför inleder jag lektionsserien med att låta eleverna stu
dera texter om vardagslivet i en naturstam. 

2. Att göra tydligt for eleverna att naturmänniskans foreställningar och 
samlevnadsideal hänger samman med levnadsforhållandena. Detta 
betyder inte att jag utgår från en mekanisk materialistisk upp
fattning om ideologi och moral som reflexer av produktionsför
hållanden. Bara detta: föreställningar och ideal och deras sym
boliska uttryck utformas bland annat i relation till den yttre mil
jön. För att nämna ett par exempel så tror jag att det är möjligt 
att göra det begripligt för eleverna att naturmänniskans upplev
da beroende av naturen kan leda till att naturen och dess kraf
ter personifieras och att tabuföreställningar kan vara nödvändi
ga för att bevara ett känsligt relationsmönster i en sluten folk
grupp. I fortsättningen ger jag exempel på hur sambanden mel
lan levnadsförhållanden och föreställningar kan konkretiseras. 
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3. Att påvisa att naturmänniskans fdreställningar och ideal hänger sam
man inbördes. Detta innebär inte att naturreligion skall framstäl
las som ett slu tet teoretiskt system. Det handlar snarare om att 
visa att de olika föreställningarna och riterna gagnar samma 
mål. 

4. Att hjälpa eleverna att känna igen generella mänskliga attityder och 
reaktioner i naturmänniskans myter, fdreställningar och riter. I Vi 
kan identifiera oss med livserfarenheterna, även om vi känner 
oss främmande för sättet att verbalisera eller ritualisera dessa. 
Observera att detta är något annat än det undervisningsknep 
som går ut på att visa, a tt "vi också beter oss irrationellt ibland." 
Man nämner exempel som att en del av oss inte vågar gå under 
stegar, är rädda för talet 13 osv. Sådana exempel kan skapa en 
föreställning hos eleverna att naturmänniskan är som vi, när vi 
beter oss som mest irrationell t. Kanske det kan skapa en känsla 
av samhörighet i just det irrationella. Men det jag avser är vår 
samhörighet i de allmänmänskliga livsvill koren och i tolkning
en av dessa. 

I lektionsserien använder jag diabilder, dikter och berättelser för 
att försöka skapa denna känsla av samhörighet. Jag hoppas att det 
är möjligt a tt väcka respekt för naturfolkens religioner och därmed 
komma ifrån den exotisering och distansering som görs i många 
läroböcker. 

En svårighet ligger naturl igtvis i att avståndet i tid och rum 
mellan "dem och oss" är stort, en annan att elevernas livssituation 
så markant avviker från naturmänniskans. Ett exempel! För natur
människan är den döde, som begravts i byns närhet aldrig död, 
för den sven ska ungdomen har de gamla kanske inte varit levande 
ens medan de levde - de har bott hundra mil bort och mötena har 
varit få. Jag hop pas ändå att det är möjligt att finna tillräckligt 
m ånga och bra exempel för att eleverna skall inse det självklara: vi 
är alla människor. 

Den bild av naturreligion som jag presenterar i lektionsserien 
ter sig nog sympatisk och framstår kanske som kritik av väster
ländskt levnadssätt i dag i första hand. Men det går att hitta ex
empel både på obegripliga och oacceptabla beteenden och värde
ringar hos naturfolk. Också naturstammar har skövlat natur. Livet 
i en stam kan vara trångt och kvävande. Toleransen mot oliktänk-
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ande och respekten för svaga kan vara liten och fruktan för det 
okända är nog stor. 2 Sådant bör naturligtvis diskuteras i undervis
ningen. Men om en av våra viktigaste läraruppgifter är att skapa 
förståelse för främmande kulturer, är det ändå nödvändigt att fo
kusera de positiva värdena i dessa. 

LEKTIONSSERIEN 

Inledning 

Vi inleder lektionerna på det sätt jag berättat om tidigare. Vi sam
talar om exemplet. Kanske eleverna känner till något liknande fa ll. 
Samtalet avslutas med att jag framhåller, att vi skall försöka stude
ra naturfolkens religioner utifrån tanken att deras myter, föreställ
ningar och riter går att förstå med hjälp av inlevelse, att de kan 
vara ändamålsenliga och att de rentav kan lära oss något om livet. 

I. En naturstam 

Eleverna läser om något naturfolk i Jordens Jolk.3 

Il. Natursynen 

Attityden till naturen 

Vi fortsätter med att läsa indianhövdingen Seattles numera klas
siska " ... ty detta land är helig t för oss" .4 

Hur kan indianhövdingens attityd till naturen karakteriseras? 
Samhörighet, beroende, respekt, ansvar, kärlek? Samhörigheten 
med djuren uttrycks bildligt på totempdlen. Denna kan ses som 
stammens släktträd, vars rötter ofta är ett djur (vilket n aturligtvis 
inte skall tolkas darwinistiskt!). Gemenskapen med djuren tar sig 
också uttryck i föreställningen om att en människa och ett djur kan 
vara tvillingsjälar, sammanvävda med varandra. 

Jag berättar några exempel på hur naturmänniskans respekt för 
naturen och djuren visat sig: 

~ De abessinska jägarna som före flodhästjakten sjöng en sång, i 
vilken de bad om förlåtelse för vad de var tvungna att göra: 
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"Käre fader flodhäst, käre lille far, låt oss dina barn, äta upp 
d ig". 

~ Inkaindianerna som utdömde dödsstraff för dem som störde 
vissa fåglar under häckningsperioden. 

~., Samerna som avslutade sin strängt reglerade björnjakt med den 
stora björnfesten, där de på alla tänkbara sätt gesta ltade både 
sin skuld mot björnen och sin tacksamhet. 

Vi avslutar den här punkten genom att jämföra naturmänniskans 
och västerlänningens inställning till naturen. Jag summerar sa mta
let genom att rita några enkla skisser p å tavlan. Den första symbo
liserar naturmänniskans attityd till naturen: Vi är alla trådar i sam
ma spindelväv. 
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Den andra beskriver den natursyn som varit förhärskande i den 
industrialiserade världen: människan är naturens härskare m ed 
rätt att döda och utnyttja. 
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Vilka konsekvenser får de båda attityderna? Finns det en tredje 
möjlighet? Människan som trädgårdsmästare, odlare med rätt a tt 
bruka och skyldighet att bevara? 
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Livets ursprung 

Eleverna läser ett utdrag ur några skapelsemyter. Vad säger de om 
livets ursprung, om livets villkor och människans ställning? Där
med kan vi summera: 

I NATURSYN I 
I • Naturmänniskan lever nära naturen och upplever sitt beroende I 
I av den. I 
I • Orden samhörighet, respekt, ansvar, fru ktan och kärlek beskri- I 
I ver naturmänniskans attityd till naturen . I 
I • Naturen anses ha ett gudomligt ursprung och uppfattas som I 
I personlig. I 

lll. Samlevnadsformerna 

Ett indianskt ordspråk lyder: "Från farfars far till barnbarns barn 
är vi knutar på samma rep" . Det sammanfattar ett utmärkande 
drag i många naturfolks samlevnadsform: kollektivismen. 

Eleverna reflekterar över ordspråkets innebörd. Vi relaterar det 
sed an till den natu rstam som vi studerade i inledningen. 

Jag återger följande episod: En gång under slu tet av 70-talet var 
en grupp tanzaniska regeringsmedlemmar på besök i Sverige och 
studerade svensk socialvård. Afrikanerna besökte bl.a. ett service
hus i Tensta. De fördes genom lägenheter, hobbyrum, gymnastik
sal, biblio tek och matsal. Efteråt blev det tid för frågor. När de 
ekonomiska och tekniska frågorna behandlats d ristade sig en av 
afrikanerna att ställa följande fråga: "Vet Palme om det här?" Inte 
kunde en stor statsman som Palme tillå ta en så barbarisk behand
ling av d e gamla! 

Vi återvänder till ordspråket om knutarna på repet. Vad vill det 
säga? Att alla generationer hör samman - måste göra det - att alla 
är beroende av varandra, men också att alla har makt över varan
d ra? Vad betyder det? Trygghet - men också ofrihet? Kanske nå
gon elev har erfarenhet av det sociala kontrollsystem, som ofta 
kännetecknar slutna miljöer. Kanske från en by p å landet eller från 
någon förening - eller till och med från den egna skolklassen! 
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Innan vi gör sammanfattningen, kan det finnas skäl att betona 
att kollektivismen inte är uttryck för "snällhet" hos naturmänni
skan utan en nödvändighet. Den ensamma människan är maktlös 
inför naturkrafterna. I södra Afrika lär man använda skällsordet 
"skabbig gnu" till dem som ställer sig utanför gemenskapen ge
nom att exempelvis inte vilja delta i de gemensamma måltiderna. 
Det är alltså inte bara fråga om hög moral, när man visar omsorg 
om de gamla. De gamla behövs fortfarande med sin arbetskraft, 
men framför allt med sin kunskap och erfarenhet. Jag låter elever
na fundera över om vi faktiskt behöver de gamla i vårt samhälle. 
Eller förändras det så snabbt att de gamlas kunskaper är ointres
santa? Med erfarenheter av livet, av att vara människa? 

I det här sammanhanget kan man möjligen föra in begrepp, 
som stam, klan och familj. Vi summerar: 

SAMLEVNADSFORMEN I 
• Beroendet av naturen kräver en kollektivistisk samlevnadsform. , 

IV. Samlevnadsidealen 

Vi studerar några etiska föreskrifter hos winnebagoindianerna: 

Det är alltid bra att vara god. 
Varav består livet, om inte av kärlek? 
Vad är det för värde i att döda? 
Man måste alltid hjälpa sina medmänniskor. 
Gör a ldrig något orätt. 
Att säga sanningen är heligt. 
Tag dig endast en hustru. 
Visa inte din människokärlek, så att andra ser det. 

Vi jämför dessa föreskrifter med Tio Guds bud och med några ver
ser ur Bergspredikan. Likheter? Skillnader? 

Winnebagoindianernas samlevnadsideal är ju generellt. Man 
hittar det med små varia tioner inom snart sagt varje religion. Kan 
man tänka sig några specifika ideal h os naturfolken, med hänsyn 
till deras levnadsförhållanden? 

Här för jag in Alf Helgessons beskrivning av samlevnadsidea
len i södra Afrika.s De vilar på två övertygelser: harmoni är ett 
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idealtillstånd och tillgångarna är begränsade. Resurserna måste 
därför delas lika. Annars uppstår avundsjuka och konkurrens. 
Bäst är om varje familj lever ett " lagom-liv", vilket innebär att man 
har tillräckligt med mat, acceptabel hälsa osv. Däremot är "p lus
liv" öch "minus-liv" hotande. Den ena familjens minus-liv är ett 
resultat av en annan familjs plus-liv. God jaktlycka är till exempel 
ett bevis för att någon "äter" en annan människas " livskraft". 

Jag illustrerar på tavlan: 

lagom-li v minus-liv 

Känner eleverna igen synsättet? Tar de försigkomna kamraterna 
" livsutrymme" från de försynta? 

En episod från en undersökning i USA illustrerar naturfolkens 
kollektivistiska attityd . Forskare ville jämföra matematikbegåv
ningen hos ungdomar från hopi-indian erna med andra amerikan
ska ungdomars. Försökspersonema tog plats vid svarta tavlan och 
uppmanades att vända sig om så snart de var klara med sina upp
gifter. Så gjorde också de flesta försökspersonerna, men inte hopi
ungdomarna som inväntade den långsammaste av sin a kamrater, 
varefter alla vände sig om på en gång!6 

Genomgången av samlevnadsidealen avslu tas med en jämför
else mellan naturfolkens etik och förhärskande ideal i västerlan
det. 

Till slut reflekterar vi över den beskrivning som vuxit fram av 
naturfolkens samlevnadsideal. Är den idealiserad? Kan vi lära oss 
något av den, tillämpa den i vårt samhälle? Är lagom-ideale t allt-
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för konserverande. Finns det människor som far illa i ett slutet 
kollektiv som en naturstam ofta är? Individualister, människor 
med fysiska eller p sykiska handikapp? Vi summerar: 

I SAMLEVNADSIDEALEN 

J • I en kollektivistisk livsform krävs hänsyn och anpassning. 

I • Idealet är försiktighet, lagom-liv. 

V. Livskriserna - fes terna 

Livet är inte alltid i balans och harmoni. Alla upplever dramatiska 
förändringar i sitt eget eller familjens liv då känslorna är svåra att 
kontrollera. 1 naturstammen tar man detta förhållande på allvar. 
Därför finns det riter eller ceremonier, som ger människor tillfälle 
att uttrycka sin glädje och sorg, sitt hopp och sin förtvivlan under 
"ordnade former" . 

Här tar jag upp fyra krissituationer: födelse, puberte t, sexuali
te t-barnafödand e och död och försöker visa hur de r.iter som ut
förs i samband med dessa är möjliga att förstå utifrån allmän
mänskliga erfarenheter. 

Födelse - namngivning 

I en äldre lärobok för gymnasie t stod ungefär följande: "Det ny
födda barnet betraktas i de primitiva religionerna inte som en 
människa utan som ett ting. Därför kan barnet kastas ut i djungeln 
som vore det en trasig lerkruka". Jag tror a tt de tta är en feltolk
ning. 

Det nyfödda barnet är förvisso inte ett ting. Däremot är det 
främmande och gåtfullt. Det saknar identite t - det saknar namn 
och är därför utanför vår kontroll, precis som den namnlöse främ
lingen, och därför i någon mån e tt hot. Ett exempel: Åsa i å ttan har 
bliv it intresserad av den nye killen i 9 C. Vad h eter han? Åsa frå
gar sin kamrat. Jo, han heter Ylikael. Från denna stund använder 
Åsa varje ledigt skrivutrymme för att skr iva namnet Mikael. Killen 
i 9 C har få tt en identitet och Åsa kan uppleva en rela tion . Det är 
svårt att älska en namnlös, men lätt att älska Mikael. 
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Vi funderar vidare över namnets betydelse för vår upplevelse 
av oss själva och andra. 

Någon av eleverna har namn efter far- eller morföräldrar. Var
för? Därför att det är särskilt vackra namn? Nej, därför att föräl
drarna vill bevara något av sina föräldrar genom sina barn. Men 
namnet väcker också associationer, väcker och bevarar minnen 
från andra med samma namn. Därmed är det givet att namngiva
ren utövar makt. 

Ett mer spektakulärt exempel: jag hamnade i bussen bakom två 
flickor i 20-årsåldern. Deras samtal kunde inte undgå mig. Den 
ena flickan var nybliven mor och frågade sin kamrat om hon kun
de gissa vad den nyfödde sonen skulle heta. Kamraten gissade: 
Martin, Gustav, Daniel. Nej, han skulle heta Jan-Rune. Jag anade 
kamratens förundran: Jan-Rune, varför? "Jo", sa modern "egentli
gen vill jag att han ska heta J.R., men d et går väl aldrig prästen 
med på". Q.R. var huvudpersonen i en vid den tiden aktuell ame
rikansk TV-serie. J.R. företedde en rad klassiskt maskulina drag.) 

Vad betyder det för lille Jan-Rune, att han egentligen heter J.R.? 
För hur modern uppfattar och uppfostrar honom? För hans egen 
självuppfattning? 

Till slut blir namnet en del av en själv. Vem vill byta ut sitt för
namn? När vissa religiösa sekter kräver namnbyte i samband med 
inträde i sekten, tror jag att de tar denna allmänmänskliga erfa
renhet på allvar: namnet är inte en etikett, det är en identitet. 
(Namnmystik är ett viktigt tema i några av Maria Gripes böcker, 
t.ex. Elvis, Elvis och Agnes Cecilia.) 

N u har jag valt exempel från elevernas egen verklighet. Men jag 
menar att precis samma upplevelser av namnets betydelse finns 
hos naturfolken och förklarar den stora betydelse namngivnings
ceremonin har. Ibland är det förmodligen laddat med ännu större 
betydelse än hos oss. Det finns exempel på att namnet tycks vara 
fyllt med en närmast magiskt verkande kraft. Kanske det är för
klaringen till att en persons egentliga namn varit en hemlighet 
(exempelvis bland vissa indianstammar i Nordamerika) mellan far 
och son (vilken hemlighet!). 

Sammanfattningsvis: Namngivningen hos naturfolken (och hos 
oss?) innebär att den nyfödda, hemlighetsfulla varelsen, fylld med 
biologiskt liv, ges en identitet, blir en del av familjen, bringas 
under kontroll, blir " en knut på repet". 
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Pubertet - initiation 

Vi börjar med att diskutera när svenska ungdomar blir vuxna. När 
upplever de sig som vuxna? När betraktas och behandlas de som 
vuxna? Av föräldrar, lärare och samhälle? Eleverna har olika för
slag: när man får skägg, när man slutat högstadiet, fått körkort, 
flyttat hemifrån, fått eget jobb. När behandlas man som vuxen? Ja, 
det beror på situationen och vilka vuxna det är fråga om. 

Det framgår av samtalet att eleverna finner det otillfredsställan
de att gränsen mellan barndom och vuxenliv är diffus. (Nåja, 
ibland kan det vara praktiskt! ) Vi reflekterar över om detta är ett 
unikt fenomen i Västerlandet i dag. 

Också bland naturfolken finns känslan av otillfredsställelse och 
osäkerhet inför det vaga området mellan barn- och vuxenliv . Där
för låter man helt enkelt en viss tidpunkt och en viss ceremoni 
markera inträdet i vuxenvärlden. Sedan finns ingen väg tillbaka 
till barndomen. 

Jag läser ett par sidor ur A. Haleys Rötter, som skildrar Kunta 
Kintes och hans kamraters initiationsrit. Delar av denna rit påmin
ner starkt om en begravning. Detta är e tt vanligt ins.Iag i natur
folkens initiationsriter. Den u ttrycker att en pojke begravs och att 
en man uppstår, med en mans rättigheter och skyldigheter. 

Sexualitet, barnafödande - giftermål 

Jag ställer eleverna inför att etiskt dilemma. En ung afrikansk man 
har ställts inför ett svårt val. Han har blivit förälskad i en kvinna i 
staden där han studerar. Samtidigt får han veta att hans far valt en 
hustru åt honom bland flickorna i hembyn. Hur skall han göra: 
gifta sig med kvinnan han älskar eller med flickan som fadern ut
valt? 

Eleverna samtalar: Vilket råd bör vi ge den unge mannen? 
Vilka blir konsekvenserna av de två alternativen? Eleverna tycker 
att han skall uppmanas att gifta sig med kvinnan som h an är föräl
skad i (" Annars kommer det inte att funka!") 

Vi resonerar om att detta är något mer än ett val mellan två 
kvinnor. Det är ett val mellan två kulturer, två livsstilar - en indi
vidualistisk, där individens frihet och ansvar är honnörsord och 
en kollektivistisk, där tradition och anpassning till de äldres erfa
renhet och visdom är central. Vi funderar över varför svenska 
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ungdomar i dag tycker att det är så orimligt att föräldrarna skall 
ha ett ord med i laget vid valet av äktenskapspartner. 

Vi återvänder till ynglingens far. Vilka egenskaper har han fäst 
avseende vid, när han valt hustru åt sin son? Eleverna tar ställning 
till frågan utifrån sina kunskaper om naturfolkens livsformer och 
ideal. Skönhet är av underordnad betydelse. Men "snällhet" är 
viktig, eftersom den unga hustrun skall flytta till makens familj 
och anpassa sig efter sin svärmors önskemål. Fruktsamhet är ock
så avgörande, då familjens fortbestånd är beroende av denna. 

Jag berättar sedan om en afrikansk bröllopsfest som innehåller 
två faser: en som mest liknar en begravning och en som uttrycker 
g lädje. Vad vill begravningsmomentet gestalta? Jo, att flickan 
"dör" från sin barndom, från sina föräldrar och sin familj. Glädjen 
gäller föreningen med den nya familjen. Vi ser här samma mön
ster som vid namngivningen och initiationen: död - uppståndelse. 
Innehåller den afrikanska bröllopsceremonin en dimension som 
också borde finnas i våra? 

I det här sammanhanget tar vi också upp den företeelse som 
kallas fetisch. Överlämnande av sådana förekommer vid de tre fes
ter vi talat om. Enligt läroböckerna är en fetisch ett lyckobringande 
föremål (synonym: maskot). Jag tror att skyddande föremål är ett 
bättre u ttryck. Det finns förstås människor som föreställer sig att 
fetischen verkar rent mekaniskt, som något slags pansar eller åsk
ledare. Men alla vet, både naturmänniskor och andra, att ett före
mål (ett porträtt, en ring, ett smycke) kan skapa kontakt med den 
man fått det av - och därmed trygghet. Alla vet också att ett så
dant föremål kan skydda genom att det hindrar oss från att utföra 
handlingar som givaren sku lle ha ogillat. 

Död och sorg 

Vi studerar två diabilder, den ena föreställer anfädershyddor i Af
rika och den andra en svensk kyrkogård. Vi diskuterar vad som 
skiljer och förenar de två motiven. Vid anfädershyddorna lägger 
de sörjande ned födoämnen, de svenska gravstenarna pryds med 
blommor och ljus. I båda fallen uttrycker de efterlevande sin kär
lek, tacksamhet och sin sorg. I båda fallen används livssymboler: 
födoämnen, blommor och ljus. 

Sedan läser vi två dikter, en afrikansk och en svensk. 
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Ur dikten " Andedrag" 

Lyss hellre till ting än till levande väsen. 
Hör eldens tal. 
Hör vattnets tal. 
Hör hur vinden fått träden att sucka. 
Det är våra förfäders andedrag. 
De döda är aldrig helt borta. 
De är i de bleknande skuggorna. 
De är i de mörknande skuggorna. 
De döda är inte under jorden. 
De är i de rasslande löven, 
i den brusande skogen, 
i det rinnande vattnet, 
i vattnet som sover, 
på den tomma gårdsplatsen, 
mitt i mängden. 
De döda är inte döda.7 

Birago Diop 

Minnena ser mig 

En junimorgon då det är för tidigt 
att vakna men för sent att somna om. 

Jag måste ut i grönskan som är fullsatt 
av minnen, och de följer mig med blicken. 

De syns inte, smälter helt ihop 
med bakgrunden, perfekta kameleonter. 

De är så nära att jag hör dem andas 
fast fågelsången är bedövande.8 

Tomas Tranströmmer 

Förmedl ar dessa dikter något som eleverna kan känna igen? Ja sä
kert, om de upplevt en nära och älskad anhörigs - eller ett hus
djurs - bortgång. Inte så få människor har erfarit en avliden per
sons närvaro i naturen, talande genom blommor och träd. Qämför 
också den tidigare citerade texten av indianhövdingen Seattle.) I 
södra Afrika uppfattas naturen som befolkad av de bortgångna . 
Gränsen mellan animism och anfäderstro är flytande, för att ut
trycka det religionsvetenskapligt. 

De två d ikterna formulerar också en allmänmänsklig upplevel-
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se: så länge vi minns de bortgångna lever de vidare p å något vis 
och påverkar våra liv. Hos somliga naturfolk anses de dödas infly
tande över de levande vara mycket stort. I södra Afrika finns före
ställningen att de döda paradoxalt nog befinner sig närmare livets 
källa än de levande och därmed har kontroll över livsflödet.9 Föl
jande skiss på tavlan illustrerar denna tanke: 

Livsströmmen 

1 
2 

3 
4 

5 

,,...-----~------

~. 
1 är en sedan länge död anhörig. 2, 3, 4 och 5 är också döda. 6 be
tecknar mig själv och 7 och 8 mina barn. "Ettan" har möjlighet att 
s trypa livsflödet till mig och mina barn, som därmed blir sjuka och 
kanske till och med dör. 

Varför vill förfadern göra detta? Kanske för att jag inte vårdar 
minnet av honom, eller respekterar de seder som han anser rikti
ga. Detta är nog skälet till att man bland många naturfolk lägger 
ned så mycket möda på att memorera de död as n amn . Här finner 
vi således grupper som faktiskt, å tmins tone till en del, styrs av de 
döda. Denna föreställning om de dödas makt måste vara ett oer
hört s tarkt värn om traditionerna. De döda h ar sagt sitt och låter 
sig inte påverkas. De blir sedernas obevekliga övervakare. Kanske 
kan vi ana den psykologiska innebörden av dessa föreställningar 
om vi begrundar att också vårt beteende ibland kan påverkas av 
de döda. Tanken på en bortgången anhörig kan ju både inspirera 
till goda handlingar och få oss att avstå från orätta. 

Vi studerar sedan begravningssederna hos något naturfolk för 
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att få en uppfattning om hur sorgen kommer till uttryck i dessa. 
Van Baaren konstaterar att det är viktigt att skilja mellan det ritua
liserade beteendet och den personJiga känslan när man studerar 
religiösa ceremonier. För att illustrera detta berättar han om papu
anernas högljudda kJagan vid dödsfall och avslutar: "Det fanns 
bara en man vars stillsamma attityd var iögonfallande - han satt 
bara och stirrade framför sig, försjunken i sina egna tankar. Alla 
lät honom vara ifred. Då och då torkade han ögonen. Denne man 
var den döde ynglingens far. Hans sorg var äkta."10 Vi summerar: 

I L!VSKRISERN A - FESTERNA 

I 
I 

Tillfällen i livet som är dramatiska ritualiseras för att bringas 
under kontroll: 

I • födelse - namngivning 

I• 
I• 

pubertet - initiation 

sexualitet - giftermål 

I • död/ sorg - begravning 

VI. Bön - magi 

I en diabildserie om dogonfolket finns en bild som föreställer en 
pojke, som tömmer en kruka vatten över en förtorkad gräsplätt. 
Kommentaren i texthäftet går ut på att bilden är ett exempel på 
" likhetsmagi", dvs. genom att härma regnets fall skall regn fram
kallas. Vi tittar på bilden, men avstår från texthäftets kommentar. 
Vad säger bilden? Att pojkens längtan efter regn är så stark att han 
använder de dyrbara vattendropparna för att uttrycka detta? Vad 
tänker han? Vi vet inte, men med kännedom om naturfolkens reli
gioner vågar vi nog anta, att han sänder sina tankar till sina förfä
der eller Gud med bön om regn. Det gör ingen skillnad om han 
utför sin ceremoni i lojalitet mot en tradition i stammen. 

I religionsvetenskaplig litteratur dras ofta en skarp skiljelinje 
mellan bön och magi. I de monoteistiska religionerna skulle bönen 
vara det mest autentiska uttrycket för attityden till Gud: den tro
ende ställer sig ödmjukt till Guds förfogande. I naturreligionen 
skulle magin vara förhärskande. Den beskrivs då gärna som ett 
mekaniskt manipulerande med tillvarons krafter. 
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Jag tror att denna skiljelinje är svår att upprätthålla. I all reli
gion finns exempel både på verbaliserade och ritualiserade önsk
ningar. Samtidigt är jag övertygad om att såväl bön som magi (en
lig t de ovan nämnda definitionerna) finns inom all religion. Vi 
summerar: 

BöN 

I böner och rite r vänder man sig ti ll förfäderna eller Gud 

• för att be om hjälp, 

• för att tacka, 

• för att "överlåta sig". 
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Den buddhistiska vägen 

Buddha jämförde en gång den oupplysta människan med en galen 
apa som rusar upp och ned i skogens träd och letar efter den bästa 
bananen. Hon hittar den aldrig, för det kan ju finnas någon bättre 
... Har de buddhister rätt som hävdar att vi västerlänningar precis 
som galna apor stressar genom tillvaron på jakt efter det "bästa" -
och därmed går miste om själva meningen med livet? Ett fåfängt 
"jagande efter vind" som skapar oro och besvikelse. 

En rnotbild till "galna apan" hämtad från Hesses roman Sidd

harta: 

Buddha gick anspråkslös och tankfull sin väg fram, hans lugna ansikte 
som varken var gladlynt eller sorgset upplystes av ett milt, inåtvänt leen
de. Icke olikt ett sunt barn vandrade Buddha framåt lugnt och stilla, hem
l ighetsfullt leende; han bar sin kåpa och satte fö tterna efter noggrann före
skrift som de andra munkarna Men hans ansikte och hans gång, hans 
stillsamma, nedslagna ögon, hans stilla nedhängande hand, ja, varje finger 
på dessa stilla, nedhängande händer talade om frid, talade om fullkom
nad, sökte icke, efterhärmade icke, andades lugnt i ovansklig ro, i out

släckt ljus, i oberörbar frid.l 

Jag känner inte till någon vackrare beskrivning av det buddhis
tiska personlighetsidealet. Siddharta möter Buddha och överväldi
gas av hans milda väsen, oberört av grämelse, lidelse och fruktan. 
Men samtidigt möter Siddharta sig själv, sin egen möjlighet, den 
han en gång ska bli - en buddha. Det är en lång väg dit, men till 
slut når han målet: 

Länge satt han och reflekterade över sin förvandling ... Var det inte hans 
jag, hans lilla rädda och stolta jag som han så många år kämpat emot; som 
alltid hade besegrat honom; som efter varje avlivande åter stuckit upp hu
vudet? Var det inte detta som denna dag äntligen hade funnit sin död här 
i skogen vid denna älskvärda flod? Var det inte detta dödsfall som nu 
hade förvandlat honom till ett barn, ett oförfärat, glatt barn? 
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Långsamt spirade och mognade hos Siddharta kunskapen, insikten om 
vad visdom egentligen var, vilket målet var för hans långa sökande. Det 
var helt enkelt själens beredskap, en förmåga, en hemlig konst att varje 
ögonblick, mitt uppe i livet, kunna tänka enhetstanken, känna och inandas 
enheten. 

Den lektionsserie som följer här är ett försök att beskriva "den 
buddhistiska vägen", vägen från jagfixering till enhetsupplevelse, 
från okunnighet till insikt, från dukkha till Nirvana. 

Den tar fasta på den tradition inom buddhismen som betonar 
individens ansvar att genom moral och mental träning nå upp
lysning och sinnesfrid. Jag har gjort detta val för att kunna anlägga 
ett individperspektiv på avsnitte t.2 

Jag har lagt märke till att det är lätt att hitta beröringspunkter 
mellan tonåringarnas livsuppfattning och buddhismens psykologi. 
Många elever känner sig träffade av den buddhistiska analysen av 
den västerländska människan (den galna apan) och attraherade av 
nirvanaidealet. Buddhismens krav på den enskilde att bryta med 
auktoriteter för att söka en egen väg genom livet ligger i linje med 
värderingar inom ungdomsvärlden. I lektionsserien försöker jag 
blottlägga dessa beröringspunkter. 

FÖRSLAG TILL GENOMGÅNG AV ETT BUDDHISTISKT 
TEMA 

Inledning 

Jag berättar liknelsen om "den galna apan" och återger den 
buddhistiska kritiken av västerländsk livsstil. Vi diskuterar: 

a. Är den buddhistiska kritiken av vår livsstil rättvis? 

~., Varför blir vi stressade? 

~ Kan stress vara något positivt? 

Buddhalegenden 

Innan jag berättar legenden sätter jag in den i sitt historiska sam
manhang och nämner att huvudpersonen Buddha reflekterat in-
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trängande om vår mänskliga natur, våra möjligheter och begräns
ningar och att han ansåg att han funnit en lösning på våra mest 
grundläggande problem: oro och fruktan, känslan av otillräcklig
het, oförmåga att glädja sig åt de små tingen i tillvaron. 

Tolkning av buddhalegenden 

Jag koncentrerar tolkningen på de situationer där huvudpersonen 
ställs inför ett dilemma eller ett problem och måste ta ställning. I 
de två första situationerna är Siddhartas far, kun g Shuddhodana, 
huvudperson. I de tre fö ljande står Siddharta själv i centrum av 
berättelsen. 

Jag försöker knyta an tolkningen till allmänmänskliga erfaren
heter och frågor. Däremot går jag inte in på hur diskussionsfrå
gorna ska bearbetas (i helklass, grupp eller individuellt, muntligt 
eller skriftligt) - det får avgöras utifrån klass och situation. 

I genomgången gör jag här och var korta sammanfattningar av 
buddhistisk ideologi/psykologi. Det är viktigt att dessa inte pre
senteras som facit p å de frågor eleverna diskuterat, utan som ex
empel på en buddhistisk belysning av dem. 

Shuddodanas första dilemma: 

Bör den nyfödde sonen uppmuntras att 

bli kung eller m unk? 

Genom en astrolog har Shuddhodana få tt veta att det barn som 
h ans hustru, drottning Maya, har fött kommer att bli en världsh är
skare. Han kommer att styra världen med världslig eller andlig 
makt. Sh uddhodana har också fått höra att det beror på honom 
vilken slags härskare sonen kommer att bli. Bakom spådomen och 
Shuddhodanas ställningstagande kan vi ana motsättningen mellan 
prästkastet och krigarkastet på 500-talet f. Kr. Shuddhodana, som 
tillhör krigarkastet, tycker att det är naturligt att sonen går i hans 
fotspår och blir kung. Vi diskuterar: 

?&- Tänk på några världsliga och andliga härskare i historien! Vilka 
har utövat det största inflytandet? Vilka har h aft mest makt? 

?&- Översätt alternativet kung-munk till nutida förhållanden! 
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~a. Är det vanligt i dag att föräldrar har önskningar om vad deras 
barn "ska bli"? 

Är det rätt att ha sådana förväntningar? 

Shuddhodanas andra dilemma: 

Hur bör Siddharta uppfostras för att 

vilja bli kung? 

Shuddhodana bygger de tre muromgärdade slotten åt Siddharta 
och överöser honom med materiellt överflöd, skönhet och njut
ning. Så vill han förhindra att Siddharta kommer i kontakt med 
lidande och död och ge h onom smak för" det goda livet" . Vilar det 
inte något tidlöst över Shuddhodanas önskan att ge sitt barn det 
bästa han har och att skydda det från ondska och lidande! Vi 
diskuterar: 

~ Har Shuddhodana betett sig klokt för att Siddharta ska bli den 
han hoppats: en person som älskar makt och rikedom? 

~ Varför blir en del människor mer intresserade av makt och 
rikedom än andra? 

~a. De flesta föräldrar vill både skydda sina barn och ge dem frihet. 
Det är en svår balansgång. 

- Vilka murar bygger föräldrar i dag omkring sina barn? 

- Ge exempel på när skyddet blir överbeskydd, enligt Din 
uppfattning! Vilka konsekvenser kan överbeskyddet få? 

- Ge exempel på när föräldrar, enligt Din mening, ger sina 
barn för stor frihet! Vilka konsekvenser kan det få? 

Siddhartas första dilemma: 

Vilket är viktigast: att leva i trygghet 

eller att följa sin övertygelse? 

Under utflykter i parken möter Siddharta för första gången lidan
de, sjukdom och död. Han förstår att han kommer att bli sjuk, 
gammal, dö. Han blir medveten om livets föränderlighet och flyk-
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tighet. Han blir bedrövad ("Då ströps i mitt sinne den frejdighet 
som hör ungdomen till." Anguttara Nikaya3), inåtvänd och grubb

lande. 
Shuddhodana blir orolig för att hans levnadsglade prins ska 

börja att intressera sig för filosofiska och andliga frågor och förlora 
intresset för det världsliga. Eller är han bara bekymrad över att so
nen är ledsen? Shuddhodana försöker distrahera och pigga upp 
Siddharta med fler förströelser. Men kroppsliga njutningar utövar 
inte längre någon lockelse på Siddharta. Han tycker att fadern fört 
honom bakom ljuset, när det gäller människolivets villkor, och 
han känner att han själv måste ta reda på vad det faktiskt innebär 
att vara människa. Därför bryter han upp. Han lämnar sin hustru 
och sin lille son, sina vänner, allt, för att ge sig ut i världen och 
söka sanningen. Vi diskuterar: 

?&- När börjar vi inse att just vi ska bli gamla och dö? Sker det vid 
en viss ålder eller i samband med speciella upplevelser? 

- Är det först när vi får problem eller hamnar i kris som vi 
börjar ta frågorna om livets mening på allvar? Om det är så -
varför? 

?&- Hur uppfattar Du Shuddhodanas reaktion? Är den uttryck för 
medlidande eller kanske för rädsla att sonen håller på att bli 
vuxen och glida ifrån honom? 

- Visar han bristande respekt för Siddharta, när han inte låter 
honom vara ifred med sina funderingar och sin sorg? Är det 
vanligt att föräldrar beter sig på det viset? 

- Kunde Shuddhodana ha gjort på något annat sätt? 

?&- Kan Siddhartas uppbrott ses som en tonårsrevolt, en konse
kvens av faderns alltför hårda kontroll? 

- Varför väljer en del människor uppbrott framför trygghet? 

?&- Siddharta följer sin övertygelse och bryter upp från familj och 
vänner. 

- Vågar man verkligen lita på sin egen övertygelse (sitt sam
vete), när andra tycker annorlunda? 

- Är det rätt av Siddharta att lämna hustru och barn? 
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Siddhartas uppbrott illustrerar det individualistiska och radikala 
draget inom buddhismen. 

Den som inte rycker upp sig när det är tid att verka, den som fast han är 
ung och stark dock är full av slöhet och vars vilja och tanke är svaga, en 
sådan trög och onyttig människa finner aldrig vägen till kunskap. 

Ingenjörer leder vatten; pilmakare tillverkar pilar; snickare formar trä; de 
visa formar sig själva. (Dhammapada) 

Är uppbrottet ett typiskt manligt beteende? Det hävdar den ame
rikanska etikern Carol Gilligan.4 Medan kvinnor finner livsmening 
och identitet i den nära relationen, förverkligar sig män genom att 
bryta sig loss och markera avstånd. Sagans hjälte som ger sig ut i 
världen är pojke. (Undrar om inte pojkar sympatiserar mer med 
Siddhartas uppbrott än vad flickor gör!) 

Religionsgrundare och profeter, nästan alla män, är uppbrotts
människor. Uppbrottet bryter relationer, medan relationer kräver 
hänsyn och kompromiss om de ska fungera . Oavsett om dessa at
tityder ska tolkas genetiskt eller med hänsyn till sociala omstän
digheter, får de naturligtvis konsekvenser för hur män och kvin
nor tar ställning i moraliska konflikter. 

Genomgången av buddhalegenden så här långt illustrerar bl.a. 
följande buddhistiska tankegångar: 

• Det finns inget bestående, allt förändras. 

• Människan måste ta ansvar för sitt eget liv och gå sin egen 
väg. 

• Allt vi tänker, säger och gör får konsekvenser. 

Ej i himmelen, ej i oceanens mitt, ej i bergens skreva, ingenstädes i världen 
kan en människa undfly följderna av sina gärningar. (Dhammapada) 
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Hur bör livet levas för att ge sinnesfrid? 

I överflöd, försakelse eller ... ? 

Siddharta summerar sitt liv under boddhiträdet. Det har varit fyllt 
av otillfredsställelse. Senare uttrycker han det så: "Att födas är 
lidande, att åldras är lidande, sjukdom är lidande, död är lidande, 
att förenas med d et som är okärt är lidande, att skiljas från det 
som är kärt är lidande .. . " 

Vad betyder det buddhistiska talet om lidande? Först bör man 
lägga märke till att lidande är en diagnos av den oupplysta männi
skans situation, inte av det nödvändiga livet. Den oupplysta män
niskan upplever dels att mycket i livet är plågsamt och smärtsamt, 
dels a tt även när livet är "gott att leva" finns ofta en känsla av oro 
och otillfredsställelse. Allt som gör livet angenämt kan vi mista: 
hälsa, kunskaper, kärlek, anhöriga, vänn er. I den meningen är ock
så kärlek lidande. Det betyder alltså inte att kärlek och vänskap är 
ett lidande i sig. 

Översättningen av palispråkets "dukkha" är besvärlig. I regel 
används ordet lidande, men detta är nog för starkt och för tankarna 
till fysisk smärta. Ibland används i stället otillfredsställelse, men 
detta är för svagt och kan uppfattas som synonymt med missnöje. 
Kanske bör vi avstå från att översätta ordet (liksom karma och 
Nirvana) och låta det rymma alla de dimensioner av problem som 
enlig t buddhismen vidlåder den oupplysta människan. I fortsätt
ningen översätter jag inte "dukkha". 

Vad beror dukkha på? Buddha menade att roten till dukkha är 
"livstörsten", dvs. fixeringen vid livet, vid människorna, tingen 
och njutningarna. Det är begäret att behärska, att förfoga över, att 

äga. 

Den som alltid åstundar ägodelar skall överväldigas av bekymmer och 
tyngas likt ett förlist skepp i vilket vattnet strömmar in. (Kama Sutta) 

Detta egoistiska begär blir aldrig tillfredsställt, det kräver alltid 
mer. Det behärskar både den som har mycket och den som har 
litet. Siddharta hade själv upplevt det, i rikernanssonens lyxliv och 
i munklivets vedermödor. Den som har mycket vill ha mer och 
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oroar sig för att mista det han har. Den som har litet far illa och 
avundas dem som har det bättre. Båda lever under jämförandets 
gissel. 

• dukkha + + 

~~ 
- dukkha 

A lltsd: både plus-liv och minus-liv är fyllt av dukkha. 

Buddhas insikt var att det finns ett alternativ: den gyllene medel
vägen. Det är att ha så mycket - av materiella, sociala och psykiska 
värden - att man inte behöver sakna något, att ha så litet a tt man 
inte behöver oroa sig för att m ista det. 

Den gyllene medelvägen 

När en männ iska nått den insikten kan jakten efter mer avblåsas, 
försvaren kan läggas ned. Då viker oro och grämelse. Förvänt
ningarna och anspråken kan sänkas och det blir möjlig t att leva i 
det närvarande. Den galna apans språng förbyts i en stillsam 
vandring. Livstörsten är släckt, dukkha är upphävd och Nirvana 
råder. 

Den som inte tänker på något som mitt, han känner ald rig saknad efter 
något och han plågas ald rig av en känsla av förlust. (Attadanada Sutta) 

Bundenhet och bekymmer fasthänger inte den vise mer än regnet på ett 
löv. (fara Sutta) 

Den människa som är höjd över jämförandet, som ej känner någon förtre t i 
denna värld, som är lugn, passionslös, utan saknad och utan hopp, han är 
den som undgår återfödelsens kretslopp. (Pu1111akama11ava Pucc/ia) 
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Som lotusblomman på sin stjälk svävar obesudlad över det gyttjiga vatt
net, så svävar den stilla vise obesudlad av världen och dess smutsiga 
glädjeämnen. (Magandiya Sutta) 

Här beskrivs Nirvana som en kvalitet i detta livet. Det förefaller 
alldeles klart att Buddha själv ville framhålla den dimensionen av 
Nirvana . I läroböckerna framställs ofta N irvana dels i negativa ter
mer, dels som ett närmast ouppnåeligt tillstånd i ett avlägset fjär
ran. Buddhisterna menar visserligen att Nirvana är negativt i för
hållande till våra möjligheter att beskriva, men positivt i våra upp
levelser. 

Här står vi alltså (som så ofta i religionsundervisningen) inför 
uppgiften att försöka uttrycka det som enli gt religionen själv inte 
låter sig formu leras! För att förmedla en känsla eller aning får vi ta 
konsten och poesin till hjälp. I det här fallet brukar jag visa några 
diabilder på buddhistiskt inspirerat landskapsmåleri från Kina 
(t.ex. den ensamma fiskaren i den dimomhöljda sjön eller de två 
vandrarna p å bron under månens milda sken), några citat ur Hes
ses Siddharta (jfr inledningen!) eller några österländska dikter . 

Här är ett par exempel: 

På blad och grässtrån 
i väntan på morgondagen 
förflyktigas daggen. 
Skynda ej så, höstvind, 
som blåser på fä lten. 
Vid vem liknar jag 
världen och människornas liv? 
Vid månens skimmer, 
som daggdroppen speglar på 
vattenfågelns näbb. 

Zen-miistaren Dogen 

Ensam står 
bland sjungande insekter 
en liten nunna. 

Ljudet av en sax 
som klipper rosor 
i sommarregnet. 

Haiku-dikter av S/1iki 

Genom upplysningen finner Siddharta en n y identitet. H ans liv 
har präglats starkt av fadern. Men uppbrottet innebar att Sidd
harta tog över initiativet och va lde sin egen väg. Tack vare d etta 
når han målet för sitt liv. Siddharta, pappas pojke, har blivit Budd
ha, vuxen. Vi d iskuterar : 
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~ Har Buddha rätt i att dukkha finns i allt liv? 

ia. Är det sant att både överflöd och brist skapar beroende? 

~ Fundera över hur "den gyllene medelvägen" skulle se ut i Ditt 
liv! Vad är lagom mellan brist och överflöd? Vilka behov måste 
vi få tillfredsställda för a tt inte fara illa? 

~ Vilken är skillnaden mellan att sträva efter lycka och att und
vika otillfredsställelse? 

?a. Har Buddha rätt i att vi bör undvika pendelrörelsen mellan 
glädje och sorg, framgång och motgång? Finns kanske livets 
mening just i den pendlingen? 

~ Går det att sänka förväntningarna på livet utan att bli pessi
mist? 

~ Passar den gyllene medelvägen bättre för medelålders och äldre 
än för ungdomar? 

~ Skulle måttfullhetens väg kunna vara ett ideal också för sam
hällen? 

Vi formulerar nu ytterligare några inslag i den buddhistiska ideo
login, i stort sett de fyra sanningarna om dukkha: 

• Allt liv innehåller dukkha. 

• Dukkha beror på livstörsten, dvs. lusten att äga och behärska. 

• Dukkha kan upphävas genom den gyllene medelvägen, i ett liv i 

måttfullhet. 

• Den gyllene medelvägen innebär att livet förenklas genom kon
centration av tankar, tal och handlingar. 

• Den gyllene medelvägen leder till Nirvana, ett tillstånd av harmo
ni, anspråkslöshet och förmåga att leva i nuet. 

Den gyllene medelvägen 

Jag har försökt form ulera målet för livsvandringen enlig t budd
hismen. Jag gör nu en kortfattad beskrivning av de enskilda ste
gen på "den ädla, åttafaldiga vägen" . Men först några allmänna 
synpunkter! 
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Det är viktigt att framhålla för eleverna att" den ädla åttafaldiga 
vägen" är själva kärnan i det buddhistiska tänkandet: vägen från 
dukkha till Nirvana. Samtidigt är det nödvändigt att betona att de 
åtta stegen inte är åtta punkter i en troslära utan relativt handfasta 
råd i en terapeutisk metod. För att kunna ta de senare stegen på 
vägen måste man först ta de tidigare! Det är alltså omöjligt att nå 
framgång i meditation, om man t.ex. slarvar med sitt tal eller lever 
i otrohet. Samtidigt har säkert Gunn ar Gällmo rätt, när han talar 
om den "åttafiliga vägen".5 Ingen blir någonsin klar med något 
steg - alla behöver tas samtidigt. 

Jag väljer ordet "fullkomlig" insikt osv. i stället för "rätt" . Pali
språkets "samma" översätts i regel med " rätt", men som Lama 
Anagarika Govinda påpekat<\ är det inte fråga om att ha rätt i 
motsats till andra som har eller gör fel. Det handlar i stället om att 
vara fullkomlig, i betydelsen helgjuten till skillnad från att vara 
kluven eller okoncentrerad. 

Genomgången av den åttafaldiga vägen sker i dialog med ele
verna, som får värdera dess allmänmänskliga värde steg för steg 
och hjälpa till med att översätta den till deras egna förhållanden. 

Fullkomlig insikt: Utan insikt inget beslut, utan beslut ingen hand
ling. Det gälJer därför att ärligt analysera bristerna i livet för att 
komma till insikt om dess beskaffenhet: dukkha beroende på den 
själviska livstörsten. 

Sorg orsakas av okunnighet, som resulterar i bundenhet av begären. 
(Dhammapada) 

Fullkomligt beslut: För att nå resultat krävs beslutsamhet. Den som 
vill bli framgångsrik inom musik eller idrott får inte nöja sig med 
att tänka : Kanske jag vill bli en stor musiker eller idrottsstjärna. 
Utan: Från och med nu satsar jag allt. Hur mycket viktigare måste 
inte en sådan beslutsamhet vara när det gäller att bli en h armonisk 
människa! 

Genom att väcka sig själv, genom tankfullhet och självdisciplin kan den 
vise skapa åt sig en ö som ingen flod kan översvämma. (Dhammapada) 

Var vass som rakknivens egg! (Nalaka Sutta) 
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Fullkomligt tal: Talet skapar karma. Det sprider sig som ringar på 
vattnet. Det skapar glädje och sorg, tillförsikt och vrede, insikt och 
förvirring. Samtidigt påverkar det oss själva: Vad har jag nu sagt? 
Hur uppfattades det? Talet avslöjar vår karaktär, men det är också 
ett hjälpmedel att förändra den. Tankarna kan vara svåra att styra, 
men talet går att tygla. Enligt den buddhistiska psykologin gäller 
det att vara realistisk. Vi kan börja med att under en dag iaktta 
vårt tal. Nästa dag kan vi avstå från att förtala någon medmänni
ska. Så småningom kan vi lära oss att bara säga sådant som vi vet 
är sant, osv. 

Bättre än en lång förkunnelse är ett enda lugnande ord . (Dhammapada) 

Tomhet bullrar, fullhet är tyst. Den babblande dåren liknar ett halvfyllt 
krus, den vise en stilla tjärn. (Nalaka Sutta) 

Fullkomligt tal betyder att tala vänligt och sanningsenligt och att återge 
händelser korrekt. (Samma Vaca) 

Fullkomligt liv: De fem lekmannadygderna måste förverkligas, 
dvs. reglerna att inte döda, inte stjäla, inte tala illa, inte vara otro
gen och att inte berusa sig. Åter igen gäller det att undvika hand
lingar som skadar relationer till andra och därmed oro och skuld
känslor hos en själv - dukkha. Reglerna ska inte bara förstås fy
siskt. Att döda innebär också att inte döda någons självförtroende. 
Att inte stjäla betyder också att inte beröva en medmänniska hen
nes glädje. 

Fullkomligt yrkesval: I vårt yrke får vi inte skada andra: Det bör 
vara fridsamt, underlätta stillsamma relationer och inte försvåra 
de övriga stegen på vägen. Dessutom är det viktigt att vi bara äg
nar oss åt en syssla i taget - koncentration, förenkling. 

Fullkomlig strävan: Buddha betonar hur viktigt det är att inte ge 
upp när vägen känns mödosam. 

Den som går vägen må ta oxen till förebild, som traskar i djup gyttja med 
tung börda. Han är trött men han upphör inte att rikta blicken stadigt 
framåt förrän han kommer upp ur gyttjan, och det är först då han tar rast. 
Glöm inte, att lidelser och synder är värre än den djupa dyn, och att ni kan 
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undfly livets elände endast genom att med fasthet och allvar ha vägen i 
tankarna. (Dhammapada) 

Fullkomligt medvetande: Buddha använde en gång följande bild 
för att beskriva en människa i fullkomligt medvetande. En man 
går med en skål till brädden fylld med vatten. En våldsman följer 
efter honom med höjd dolk, beredd att stöta den i ryggen på 
vattenbäraren i det ögonblick en vattendroppe rinner över skålens 
kant. Framför mannen dansar en vacker ung kvinna. Mannen som 
bär skålen fruktar inte busen, han frestas inte av kvinnan -han bär 
vatten och ingen droppe rinner över skålens kant. Han är i full
komligt medvetande. Det fullkomliga medvetandet innebär alltså 
koncentration på en sak i taget. Det kan till att börja med gälla 
konkreta handlingar: när man äter ris, äter man ris, när man går, 
går man - man lämnar inget, man är ingenstans på väg, man går. 
Det kan, som inom zen, innebära koncentration på in- och utand
ning. På detta sätt förflyttar man uppmärksamheten från förflutet 
och kommande till nuet. Efterhand blir det då möjligt att koncen
trera sig på tankarna, ibland för att "iaktta" dem och låta dem pas
sera, ibland för att hålla fast dem och utveckla "upphöjda sinnes
tillstånd", som medlidande, medglädje och kärlek. 

Som regnet slår in i ett hus med dåligt tak, så skall lidelserna slå in i ett 

tanklöst sinne. 

Allt det vi är, det är resultatet av vad vi tänkt. (Dhammapada) 

Den disciplinerade ger ständigt akt på sina tankar, så att han förblir vaken, 
uppmärksam och behärskad. (Mahaparinibbana Sutta) 

Utveckla din koncentration, ty den som har förmåga till koncentration 
förstår tingen efter deras verklighet. (Khanda Samyutta) 

Fullkomlig meditation: Genom den fullkomliga m editationen kan 
vi tränga bakom den yttre verklighetens fasad och nå ett tillstånd 
"bortom födelse och död", alltså bortom det föränderliga. Det 
innebär då också individualitetens upplösning och föreningen 
med helheten (" Att inand as enheten", Hesse). Enligt moderna 
buddhister är detta en förutsättning för sann empati. 



174 RAGNAR F URENHED 

Buddhas dilemma 

Bör livet levas i avskilt lugn eller i aktiv 

medmänsklighet? 

Buddhismen beskrivs ofta som en passiv livsåskådning. Det finns 
ett starkt introvert och meditativt drag i många former av budd
hismen. Men det är inte hela sanningen. För det första uppfattar 
inte buddhisterna aktivitet på det handfasta sätt som vi väster
länningar gör. Att meditera medlidande är en aktiv handling. För 
det andra har flera av stegen på den åttafaldiga vägen en klart mo
ralisk dimension, riktad mot den egna egoismen till gagn för med
människan. För det tredje uppfattas Buddhas eget ställningstag
ande som förebildligt: han väljer den aktiva medmänskligheten 
framför det permanenta vilandet i N irvana ("Buddhas lyckliga in
konsekvens"). 

Men det finns här en diskussion mellan buddhister. Grovt sett 
tycks det gå en skiljelinje mellan Theravada och Mahayana. Båda 
skolorna berättar om mästarens död. När Bu ddha dött satt sju av 
hans lärjungar stilla i oberörd meditation, medan den åttonde, 
Ananda, Buddhas älsklingslärjunge, grät hejdlöst. Theravada upp
fattar de sju som idealiska - de intog en buddhistisk oberördhet, 
medan Mahayana tagit Anandas kärleksfull a sorg till sitt hjärta. 
Den buddhistiska vägen m åste nog sammanfattas både med "från 
dukkha till Nirvana" och "från d ukkha till karuna (medlidan de)" . 

Liksom en mor skyddar sitt barn allt hon mäktar, just så borde var och en 
utveckla sitt eget sinne till gränslös kärlek mot allt som lever. (Dhamma
pada) 

Vi diskuterar: 

?a- Hur anser Du att de två idealen harmoni och medmänsklighet 
förh åller sig till varandra? 

?&- Stör det medmänskliga engagemanget sinnesfriden? Eller är det 
så att vi inte kan känna sinnesfrid, om vi inte engagerar oss? 

Den sista punkten i den buddhistiska ideologin blir: 

• Harmoni och medmänsklighet är de högsta levnadsidealen. 
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NOTER 

1 H. Hesse, Siddharta. 

2 Jämför med terminologin i E. Almen, " In unitatem fidei" i P. Frostin (red.) 
Religio 29, Lund 1989. 

3 De flesta citaten från buddhistiska källor har jag hämtat från Buddha talade 
och sade, Uddevalla: Forum Pocket, 1971. 
4 C. Gilligan, Med kvinnors röst, Stockholm: Prisma 1985. 
5 G. Gällmo, Praktisk buddhism, Delsbo: Åsak 1986. 
6 Tankar om buddhismen, Vänersborg: Berghs, 1987. 



Edgar Almen 

Frestelser och vägmärken för 
undervisningen om kristendomen 

Som gymnasielärare och som lärarutbildare i religionskunskap 
fick jag anledning att fundera över mycket. Jag försökte utveckla 
min undervisning om islam, bl.a. för att göra rättvisa också åt shia 
och för att kunna använda material som muslimer i England låter 
sina ungdomar fundera över. Och när vi arbetade med judendo
men, försökte jag hjälpa till att skärpa förståelsen av vilka frågor 
som ligger bakom den splittring som tar sig uttryck i olika typer 
av synagogor och av hur man kan se på förhållandet mellan reli
giöst och kulturellt, när man försöker uttrycka en judisk identitet. 

Men mest funderade jag nog över vilka bilder av kristendomen 
som mina elever hade och hur min undervisning påverkade dessa 
bilder. Jag försökte hitta ett grepp på undervisningen om kristen
domen som jag kunde stå för och som gjorde eleverna nyfikna. 
Efter hand som jag började formulera de problem jag då ställdes 
inför, såg jag att dessa rörde också undervisningen om de andra 
religionerna. Det var arbetet med kristendomsframställningen 
som för mig drev på också arbetet med undervisningen om t.ex. 
islam och judendomen. 

Ur detta arbete och i samspel med gymnasister, studenter och 
kolleger började ett synsätt på religionskunskapsundervisningen 
växa fram som jag beskrivit i artikeln "Kristendombeskrivningens 
'centrala begrepp"'1 och mera kortfattat i artikeln "Använd flera 
materialgrupper och olika perspektiv"2. Tillsammans med min 
kollega vid Linköpings universitet, Carl Axel Aurelius, har jag se
dan vidareutvecklat detta synsätt inom olika kurser. Jag har då 
blivit alltmera övertygad om att religionskunskapsundervisning
ens problem är exempel på ganska allmängiltiga didaktiska pro
blem. 

Här vill jag försöka göra en litet mera impressionistisk skiss. 
Det är för mig en poäng att John Bunyans bok Kristens resa är en 
viktig kristendoms tolkning inom ramen för "det moderna projek-
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tet" och att Dag Hammarskjölds Vägmärken kanske kan ses som en 
postmodernistisk ansats, men här utnyttjar jag bara deras termino
logier som en hjälp för d ispositionen. 

Låt oss alltså betrakta religionskunskapslärarens väg genom 
kristendomskunskapsundervisningen som en väg fylld av frestel
ser och lockelser, faror och fallgropar! Längs vägen möter han då
liga rådgivare och ledsagare, som verkar obekymrade om farorna 
och pekar u t vägar som ser imponerande och bekväma ut men 
som visar sig leda vilse. Några av dessa rådgivare visar sig vara 
många av de mest använda läromedlen och många av ämnets 
mest talföra "vänner". Finns det några hjälpande vägmärken till 
vadställen och pass förbi hindren, någon smal väg fram mot det 
stora målet? 

Läraren längtar till ett land där eleverna upptäcker vad kristen 
tro kan betyda för människor i olika kristna miljöer och har red
skap för att förstå dessa människors traditionsbearbetning - och 
där eleverna använder denna kunskap för att utveckla de traditio
ner som de själva lever i och av. Läraren tror sig nämligen veta, att 
en viktig del av detta att vara människa är att själv - i samlivet 
med andra - använda och utveckla de traditioner, symboler och 
livsförståelser som man fått motta av andra för sin egen omvärlds
orientering och personlighetsutveckling och sitt eget meningsska
pande. Läraren vill därför låta undervisningen om kristendomen 
både erbjuda sådant material och bidra till att utveckl a förmågan 
att använda och arbeta med sådant och liknande material. 

FRESTELSER 

• Den fårs ta frestelsen : 
Att begränsas av det egna engagemanget 

Undervisningen om kristendomen har ju stått i centrum för objek
tivitetsdebatten. Religionskunskapsläraren är ständigt misstänkt 
för indoktrinering och för att vilja påverka. Alla lärare måste nog 
h a tänkt igenom vilken roll det egna engagemanget kan och bör 
spela i undervisningen, m en detta gäller i särskil t hög grad reli
gionskunskapsläraren. Några aspekter är uppenbara. Andra krä
ver kanske li tet extra uppm ärksamhet. 

En första och välkänd frestelse är naturligtvis att beskriva andra 
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religioner (kritiskt) utifrån och kristendomen (förstående) inifrån. 
Kristendomen är ju ändå vårt kulturarv, vår religion, och man 
skulle ju så gärna vilja hjälpa eleverna att upptäcka att det, när det 
gäller kristendomen, skulle kunna handla om något extra viktigt -
vad nu det betyder. Men jag tycker att mycket talar för att effek
terna av sådana försök lätt blir precis de motsatta. 

Visst måste jag undervisa också om andra religioner som om de 
skulle kunna handla om något viktigt - om inte annat av respekt 
för de elever som själva menar så, eller som lever i miljöer där an
dra menar så. Om jag inte lyckas med detta, kommer inte min re
ligionskunskapsundervisning att bidra till den övergripande mål
sättningen för skolan att öka förståelsen för andra kulturer och 
andra sätt att tänka. Då har jag underminerat en av de mest väg
ande motiveringarna för att ämnet skall vara viktigt i skolan. Men 
jag har förmodligen också riskerat mitt förtroendekapital hos ele
verna. Varför skulle de lita på det jag säger om kristendomen, när 
de kan ifrågasätta min objektivitet och mitt positiva intresse när 
det gäller andra religioner? 

Och visst måste också kristendomen hanteras också i ett kritiskt 
utifrånperspektiv, precis som allt annat jag vill försöka förstå. För 
att studiet av kristendomen skall kunna främja skolans allmänna 
målsättningar, måste frågan vara öppen om (en viss tolkning av) 
kristen tro bejakar eller går på tvärs mot dessa målsättningar. 
Undervisningen får inte förneka att det kan finnas kristendoms
tolkningar som stänger sig för vetenskapliga rön, som i vissa av
seenden kan hindra personlighetsutveckling och som kan få des
truktiva samhällseffekter. 

Det betyder att frågan måste vara principiellt öppen, också vil
ken betydelse kristendomen haft för "vår" västerländska kultur 
och för den kulturella, humanistiska ramen för vårt svenska sätt 
att formulera skolans målsättningar. Frågan måste vara öppen för 
att eleverna skall kunna pröva argumenten och bli övertygade, 
och för att religionskunskapsläraren skall slippa en omöjlig över
ideologroll i skolan. 

Men frågan måste vara öppen också för att kristen tro inte helt 
skall identifieras med de etablerades kultur eller etik, dvs. just det 
som så många ungdomar vill göra upp med på vägen till en egen 
övertygelse. Det är inte bara så att rollen som den store (folk)upp
fostraren är besvärlig i största allmänhet. Att försöka spela den 
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med kristendomen som verktyg ger dessutom enligt min bestäm
da uppfattning ungdomarna en sakligt/ historiskt tvivelaktig bild 
av kristen tro. Det är definitivt inte den enda möjliga och inte hel
ler den mest intressanta bilden av kristen tro att beskriva den som 
en uppsättning normer och värderingar, dvs. på lu therskt språk 
som "lagisk". Och det är inte den enda möjliga eller m est intres
santa bilden av kristna normer och värderingar att besk.riva dem 
som helt identiska med "samhällets" och makthavarnas normer 
och värderingar. 

Att frågan måste vara öppen betyder naturligtvis också att det 
inte heller utan vidare är så att den mest kritiske läraren är den 
mest objektive. I undervisningen måste det vara minst lika intres
sant att leta efter och undersökande pröva sådana kristendoms
tolkningar som gör anspråk på att bejaka och kunna bidra till att 
förverkliga sådana målsättningar för personlighets- och samhälls
utveckling som det finns en överväldigande stor uppslutning 
kring i vårt samhälle och som vi d ärför gjort till målsättningar för 
skolan. 

Därmed börjar vi närma oss det som jag ser som en mycket vik
tigare aspekt av hur det egna engagemanget kan begränsa och 
locka v ilse. Det egna engagemanget kan gälla inte bara den egna 
tolkningen av kristen tro, eller d et egna ställnin gstagandet för eller 
emot kristen tro. Det kan också gälla den egna uppfattningen om 
vad som skiljer olika tolkningar av kristen tro åt och hur man skall 
uppfatta alternativet tro-otro. Också ett sådant engagemang kan 
leda vilse. Också den självsäkert objektive, den som är så alldeles 
säker på att själv ha och kunna ge den objektivt riktiga bilden av 
vad andra är osams om, är auktori tär. 

Förhoppningsvis är det inte någon religionskunskapslärare som 
medvetet gör anspråk på att kunna avgöra vem av olika kristna 
som har förstått kristendomen rätt eller bäst. Men det går att ge så 
många olika bilder av helheten, variationerna och problemen, och 
varje lärare måste ansvara för sin bild. Även om jag försöker be
skriva olika uppfattningar utifrån deras egna förutsä ttningar, har 
jag genom valet av perspektiv och referensram mer eller mindre 
uttalat förberett jämförelser och invändningar, och det är jag som 
har förberett dem - med lärarens makt. Andra sku1le kanske före
dra andra bilder. Elever kan känna själva mitt perspektiv som ett 
angrepp eller ett övervåld. 
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Inte bara mina påståenden utan också mina frågeställningar 
kan vara ett hot mot den (kanske utopiska) förhoppning som knu
tits till kristendomsundervisningen ända sedan 1919 - att den skall 
bedrivas så att alla föräldrar skall kunna känna förtroende för den. 
Från början tänkte man på alla föräldrar oberoende av om de hör
de till Svenska kyrkan eller till någon frikyrka. Sedan gällde det 
alla föräldrar också oberoende av om de uppfattar sig som kristna 
eller icke-kristna. Nu borde målet vara att det skall avse alla för
äldrar, oberoende av också om de är uppvuxna i en miljö där kris
tendomen är den dominerande religionen, eller kommer från en 
miljö där de flesta bekänner sig till en annan religion. Ett sådant 
förtroende kan man inte kommendera fram, men man kan sträva 
efter att nå det - och att vårda det, om/ när man fått det. 

• Den andra frestelsen: 
Att beskriva kristen tro som ett system av sanningar, 
eller som en samling svar på livets alla frågor 

Skolans kristendomsundervisning växte fram ur kyrkans katekes
undervisning och övertog till stor del sitt innehåll från den. Fort
farande beskrivs kristen tro i läroböckerna ofta i ett slags till synes 
tidlöst katekes- och påståendespråk utifrån de tre trosartikJarna. 
Jag tror att vi måste lämna det språket - eller försöka återerövra 
det och sätta in det i en meningsfull kontext. 

Den medeltida och reformatoriska katekestraditionen var knu
ten till gudstjänsttexter och till tolkningen av sakramenten. Den 
bör enligt min mening förstås som ett försök att medvetandegöra, 
förstå, utveckla den tro som uttrycktes i bekännelsen och som lev
de i och av bönen och gudstjänsten. Luthers katekeser kan förstås 
som en samling svar på vilken tröst och tillit som håller, vad man 
bör påminna sig för att inte bli värnlös, när skuld och förtvivlan 
angriper. 

När katekesen sedan blev en alltmer utbyggd samling svar på 
allt fler frågor, kom kristen tro att allt mera uppfattas som direkta, 
av bekännelse, bön och gudstjänst oberoende påståenden, "san
ningar" . Detta kunde kanske fungera i förhållande till då aktuella 
sanningsbegrepp och i en miljö där hänvisningen till bekännelse, 
bön och gudstjänst var underförstådd. Men när sanningsbegrep
pet blir alltmer empiriskt och (natur-)vetenskapligt och den under-
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förstådda hänvisningen tappas bort, riskerar katekesspråket att bli 
svårförståeligt och ge en ointressant och, enligt min mening, 
missvisande bild av kristen tro. När denna teoretiserande katekes
tradition sedan övertas av skolan, framstår den kristna trons "kun
skap" än mera som en kunskap av precis samma slag som de and
ra ämnenas vetenskapligt grundade kunskap. Att, som de flesta 
läroböcker, bara upprepa denna traditions påståenden som "inne
hållet" i kristen tro aktualiserar tro-vetande-problematiken, men 
gör det på ett sätt som varken hjälper eleverna att bearbeta denna 
problematik eller bidrar till att förverkliga något annat övergrip
ande undervisningsmål. 

Då verkar det mycket mera lovande att använda livsfrågesprå
ket för beskrivningen av kristen tro. Men också detta kan nog leda 
vilse, och det som hittills gjorts i läroböckerna tycker jag inte är så 
alldeles övertygande. 

Läroböckerna har problem med greppet: de som säger sig vilja 
starta i livsfrågorna tycks mig oftast låta dem spela en mindre roll 
just i kristendomsavsnittet. Och de livsfrågor som i så fall ändå 
möter i detta avsnitt verkar inte alltid vara samma livsfrågor som 
de som nämns i de inledande avsnitten. 

Och läroböckerna hänvisar till kyrkor och samfund som tycks 
mig ha problem med denna ansats: det blir så lätt den gamla teore
tiserande katekestraditionen i litet mera moderna kläder. Livsfrå
gorna tycks mig där ofta definieras så att de skall passa de gamla 
svaren. Att var kristen blir då så lätt att ha tillgång tiJl och kunna 
svaren, att inte ha några luckor i sin livsåskådning, att inte behöva 
brottas med livsfrågorna i samma utsträckning som "de andra". 

En sådan teoretiserande livsfråge-svars-tolkning av kristen tro 
är inte särskilt intressant i förhållande till skolans övergripande 
målsättningar. Bilden av färdiga svar lockar knappast varken den 
elev som ser sig som utanförstående och icke-kristen, eller den 
elev som vill förstå sig själv som kristen, till ett arbete som kunde 
hjälpa personlighetsutvecklingen vidare. Och den utvecklar knap
past heller för någon av dem (eller för den som inte vet vad den 
skall tro) nyfikenheten och förståelsen för andra. 

Såvitt jag förstår är en sådan teoretiserande livsfrågetolkning av 
kristen tro också den direkta motsatsen till vad Paul Tillich - den 
påstådda inspiratören till terminologin - menade. För honom var 
det ytterst bara den som h ade en grundläggande tillit, den som 
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levde av nåd, som orkade se och möta livsfrågorna i hela deras 
djup. De grunda "svaren" förklarar bort och bagatelliserar livsfrå
gorna. Den kristna tro han ville beskriva är den som förmår vara 
solidarisk med dem som inte ser några svar, förmår möta ångest 
och förtvivlan utan att vika undan, i tro, dvs. buren av övertygel
sen att nåden möter också där - och särskilt där. 

• Den tredje frestelsen: 
Att söka tryggheten i otolkade historiska kristendoms
tolkningar 

Ett vanlig t sätt att försöka lösa objektivitetsproblemet är att redo
visa historiska tolkningar av kristen tro. Längs den stigen finns 
också hjälp mot den andra frestelsen, eftersom man kan koncen
trera sig på historiska gestalter för vilka kristen tro betytt mycket 
och på det sättet betona vad tron kan betyda för individen och för 
individens upplevelse av mening. Men sådana vägar kan också 
leda vilse. 

I historien h ar man gjort mängder av kristendomstolkningar. 
Att bara ställa dem bredvid varandra ger inte så mycket. Är allt 
som utger sig för att vara kristet verkligen kristet? Är alla oenighe
ter uttryck för en fundamental oenighet om vad som är själva kär
nan i kristen tro, eller för mera perifera oenigheter som inte uteslu
ter ett (ekumeniskt) ömsesidigt erkännande? Kan man upptäcka 
likheter i mera fundamentala strukturer bakom de olika orden? 
Kan vi bli överens om vissa gemensamm a utgångspunkter och om 
en bild av de fundamentala alternativen i tolkningen av kristen 
tro, eller åtminstone om en bild av vad det är kristna försöker 
tolka? Så fort vi börjat registrera historiens kristendomstolkningar 
börjar vi själva tolka dem, medvetet eller omedvetet. Här blir den 
otolkade historien en illusion. Frågan blir då hur vi skall tolka och 
handskas med historien. 

Religionskunskapsämnet, och inte minst undervisningen om 
kristendomen, verkar ha ett annat historieperspektiv än det i gym
nasiet (och högskolan) vanliga. I detta ämne försöker vi på olika 
sätt identifiera oss med människor från miljöer ett par tusen år 
tillbaka i tiden, eller med 1500-talsmänniskor, eller med 1700-tals
människor etc. - som om detta inte vore något märkvärdigt. Jag 
tror att det är viktigt att försöka göra det. Men det är också viktigt 
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att inse att detta verkligen är något märkvärdigt. Och eftersom de 
andra ämnena oftast inte ger sig in på detta perspektiv, blir det vår 
sak att också problematisera det. 

Just i undervisningen om kristendomen måste vi därför ta på 
oss ett stort ansvar för att hjälpa ungdomarna att fundera inte bara 
över hur människors livssyn och tankeredskap har förändrats un
der århundradena utan också över hur vårt sätt att tolka dessa 
förändringar är beroende av våra egna tankeredskap. Tillspetsat: 
våra tolkningar av "religion" och "kristen tro" är förmodligen lika 
tidsbundna som människors i andra tider - åtminstone om vi inte 
funderar över tidsbundenheten. 

På sätt och vis handlar det nog här om samma typ av faror och 
frestelser som förut. Vi vill ju så gärna använda vårt perspektiv 
som oproblematiserad måttstock vid beskrivningen och den mer 
eller mindre uttalade bedömningen av andra utan att behöva fun
dera över att det kan finnas ett kulturfrämlingsskap också i förhål
lande till andra tidsepoker. Och när vi ifrågasätter en teoretise
rande katekestradition, vill vi ju gärna se det som att vi "vet bätt
re", utan att behöva fundera över att vi kanske just då är tidsty
piskt "moderna" på ett sätt som snart kommer att framstå som 
förlegat. 

Det är en väg till allmänt viktig insikt om vårt tänkandes villkor 
att fundera inte bara över hur andras sätt att ta kristen tro på all
var är tidsbundna utan också över hur detsamma gäller våra för
sök att tolka vad kristen tro handlar om. Att fundera över detta är 
enligt min mening också en väg till en för religionskunskapsämnet 
särskilt viktig insikt om en fundamental del av anspråket i kristen 
tro. 

Kristna har i ytterligt olika miljöer i nuet och i historien hävdat 
att deras tro har varit relevant och intressant just där, i relation till 
just den miljöns mest angelägna livsfrågor. Och de har hävdat att 
deras tro har varit en unik källa till livsmod just i deras situation. 
Anspråket är alltså att kristen tro är relevant, intressant och, fram
för allt, en källa till livsmod i mycket olika tider och i miljöer med 
mycket olika förhållanden, livsfrågor och sätt att tänka. 

Detta anspråk kan vara oberättigat. Men kan man verkligen nå 
det stora målet för kristendomsundervisningen, om man inte ens 
försöker tolka detta anspråk? Jag tror att det leder fel både att di
rekt ta avstånd från anspråket redan innan man har försökt tolka 
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det och att förenkla tolkningen genom att krympa anspråket och 
se kristen tro som något som bara funnits och kunnat vara rele
vant i en eller ett par miljöer i en eller ett par tidsepoker. 

• Den fjärde frestelsen: 
Att gömma sig bakom bibelhänvisningar 

Jag tycker utifrån detta att bibelanvändningen i de flesta läro
böcker är mycket problematisk. Kanske skall bibelanvändningen 
ses som en skärningspunkt mellan de tre föregående frestelserna, 
men i denna skärningspunkt händer då så mycket att den bör be
skrivas för sig. 

Jag förstår mycket väl varför man 1919, när de frikyrkliga ifrå
gasatte en kyrkligt styrd undervisning, valde att ta sin utgångs
punkt i det gemensamma, i bibeln. Jag tror att det är ett bra grepp 
- förutsatt att det är öppet. 

Men greppet kan bli katastrofalt. Det kan bli en variant på den 
första frestelsen, om min (eller läromedlets) bibeltolkning i prakti
ken blir kriteriet som avgör vad som är sann kristendom (och var
för alla andra tolkningar är fel). Vi har ju inte täckning för att börja 
avsnittet om kristendomen med att beskriva den första kristna 
kyrkans tro som om vi redan - oberoende av hela den fortsatta 
tolkningshistoriens ansträngningar och utan att redovisa vår egen 
tolkningshorisont - "visste" vad som då var själva finessen. Litet 
hårdraget: Om det gick att beskriva den första kristna kyrkans tro, 
vad man var överens om och vad man tolkade olika så att alla för
stod vad det motsvarar i våra kategorier och relativt våra fråge
ställningar, varför skulle man då sedan behöva beskriva något an
nat? 

Det blir naturligtvis också katastrofalt, om bibeln behandlas 
utan medvetenhet om den andra frestelsen - som en samling san
ningar och (teoretiska) svar. Läroböckerna gör det nog knappast i 
själva bibelavsnittet, men de inbjuder eleverna att jämföra bibelav
snittet med innehållsavsnittet och att projicera dess kategorier till
baka till bibelavsnittet - särskilt om eleverna inte uppmärksam
mas p å problematiken av lärarna. 

Medvetenhet om den tredje frestelsen borde väl leda till att bi
beltolkningen snarare ses som slutpunkten på det omfattande pro
jekt, där vi får delta tillsammans med andra, lära av andra och på-
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stå på samma villkor som andra? Visst går det att göra historiska 
utsagor om bibeltexter som i någon mening är sanna och som stö
der vissa tolkningar mer än andra (alla tolkningar är inte lika bra), 
men min poäng är att läromedlen så ofta gör bibeltolkningar som 
mer eller mindre uttalat blir ställningstaganden in i dagens fråge
ställningar på ett sätt som går långt utöver historiska påståenden. 
Kanske måste de göra det, eftersom de pedagogiska ambitionerna 
nödvändiggör anknytningar till tonåringarnas tankevärld etc. Men 
då kan dessa tolkningar inte komma först, som utgångspunkter 
för resonemanget. 

VARFÖR FRAMSTÅR DETTA SOM FRESTELSER 
OCH INTE SOM FAROR? 

Roten till det onda är förmodligen både pedagogisk och teologisk 
- för att ta till de lärda orden, som vi ju så ofta använder för att 
dölja. 

Det finns förstås undervisnings- och lärobokstraditioner i äm
net som vi kanske inte tänkt igenom ordentligt och inte relaterat 
till det som vi säger, när vi startar i läroplanernas inledningsdelar 
och i skolans allmänna målsättningar. Ett sätt att upptäcka sådant 
vore kanske att mera systematiskt jämföra med äldre läroböcker, 
som skrevs när de uttalade målsättningarna var annorlunda. Är 
det som finns kvar i form av val av stoff och perspektiv verkligen 
neutralt? Hade det inga relationer till de m ålsättningar som nu 
ändrats? Kommer det att få en annan funktion i den nya läroboks
kontexten än det hade i den gamla? Kommer det att uppfattas an
norlunda av elever med dagens referensramar än av elever med 
gårdagens? Hur är de förändringar som skett i läroböckerna kopp
lade till de övergripande målsättningsdiskussionerna för skolan 
(inte bara till rnålsättningsdiskussionen för ämnet)? 

Det teologiskt tvivelaktiga skulle kunna vara den akademiska 
(svenska) teologi, som Björn Skogar menar var mindre intresserad 
av att förstå det kristna budskapets karaktär och vad det kan be
tyda att ställa sig under dess tilltal och anspråk, än av att (art)be
stämma den kristna religionen, beskriva den föreliggande kristna 
åskådningen.3 

Det teologiskt tvivelaktiga skulle också kunna vara kyrkliga 
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och frikyrkliga undervisningstraditioner och självförståelser som 
själva fallit för någon eller några av dessa frestelser men som är 
vanliga, som gärna framställer sig som de enda rätta tolkningarna 
(obs. plu ralis) av kristen tro och som det ju också är kristendoms
undervisningens uppgift att ge kännedom om. Men att bara ge 
kännedom om sådana kristendomstolkningar motiverar inte något 
större schemautrymme. 

Men finns det då inte också möjligheter, vägmärken som skulle 
kunna leda närmare målen? I viss utsträckning är de redan utpe
kade, eftersom en beskrivning av frestelserna som faror underför
står positiva alternativ. Låt mig därför kort skissera dessa motbil
der som vägmärken, som varnar och pekar ut mera lovande väg
val. 

VÄGMÄRKEN 

• Det fdrs ta vägmärket: 
Nyfikenheten på andras engagemang 

Det egna engagemanget är motorn i allt vi gör, också i det vi gör 
som religionskunskapslärare. Just därför måste vi försöka hantera 
det på ett sådant sätt att det inte försvårar lyssnandet och inte 
minskar nyfikenheten och respekten inför eleven, utan snarare bi
drar till att öka dem. 

När jag inser - och inför eleverna medger - att mitt engage
mang präglar mina bilder av vad kristendomen handlar om och 
vad kristna tolkar olika, borde jag också inse att det kan finnas an
dra bilder än mina och ett motsvarande engagemang bakom dem. 
Mina tolkningar av andra blir försök att förstå, försök som hela ti
den kan vidareutvecklas och vägas mot andra tolkningsförsök. 
När tolkningarna antyder kritik, blir denna kritik alltid proviso
risk, öppen för motargument och förslag till mera välvilliga tolk
ningar. Och när mina egna tolkningar på så sätt får en historia, blir 
det lättare att se att också de tolkade kristendomstolkningarna har 
en historia. 

Denna min nyfikenhet skulle kunna smitta av sig, så att också 
eleverna blev nyfikna på olika sådana bilder och på det engage
mang som kan finnas bakom dem och som blev medagerande i 
försöken att vidareutveckla tolkningarna och pröva bedömningar-
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na. Det skulle kunna både bidra till att öka elevernas förståelse för 
andra och till att ge dem material att arbeta med och redskap att 
pröva. 

Men denna min nyfikenhet innebär ju också en respekt för ele
vens engagemang. Kanske kan lärarens lyssnande skapa förtro
ende hos eleverna och locka dem att ta sig själva på allvar. Kanske 
kan då en och annan elev, när det blir legitimt att ha en annan 
tolkningsram än läraren, till och med våga låta kamraterna och lä
raren få inblickar i sitt eget tolkningsarbete av andra, i bearbet
ningen av den egn a traditionen och i ifrågasättandet av de egna 
"självklarheterna". 

• Det andra vägmärket: 
Nyfikenheten på individers meningsskapande 

Kristendomsstudiet kan med fördel inriktas på att möta kristna 
personligheter (oftast via texter) och på att försöka upptäcka vad 
som är viktigt för dem. Då blir själva utgångspunkten att kristen 
tro är något som människor säger betyder mycket för dem, och 
uppgiften blir att försöka tol ka vad det är som betyder mycket för 
dem och hur det betyder mycket. Kristna "påståenden" och "svar" 
kommer in i b ilden som något som individer använder i sin bear
betning av existentiella frågor om skuld och livsmod för att skapa 
mening. 

Då blir det möjligt a tt gå i närkamp med alla de tolkningar av 
kristen tro som ser den som en källa till livsmod "trots allt" som 
hotar detta livsmod, som ett slags trygghet "av nåd", som ett slags 
fundamental tillit och tacksamhet, eller hur man nu vill uttrycka 
det. Jag h ar svårt att se hur man i dag skulle kurn1a påstå sig un
dervisa om kristen tro utan att ställa såd ana tolkningar i centrum 
för uppmärksamheten. 

Men greppet har flera poänger: Eleverna får ju mycket lättare 
att förstå olika tolkningar av kristen tro, om de får möta olika indi
vider som de kan identifiera sig med. Och om målet är att bidra 
till elevernas mognad och personlighetsutveckling genom att ge 
dem redskap för att utveckla sina egna tankar och sitt förhållande 
till olika traditioner, så måste det ju vara till hjälp att ge dem in
blickar i andra människors försök att utveckla sina tankar och sina 
förhållanden till sina traditioner. 
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Bakom detta finns väl också ett annat sanningsbegrepp än (den 
teoretiserande) katekestraditionens. I den "moderna" svårigheten 
att h ålla ihop objektivt och subjektivt, drar väl "tro" och "livså
skådning" snarast mot ett slags subjektivt sanningsbegrepp. Men 
bilden av "tro" och "livsåskådning" som en process, där männi
skor skapar mening, ligger kanske inte så långt från ett konstruk
tivistiskt kunskapsbegrepp,4 där kunskap inte kan överföras fär
digförpackad från den som kan till den som inte kan, utan där 
kunskap hela tiden byggs upp av eleven som en vidgning och för
djupning av tidigare kunskap. Kanske är det också släkt med ett 
kvalificerat kultur- och vetenskapsideal, enligt vilket "en intellek
tuell måste vilja det omöjliga och aldrig vara säker på vad han sä
ger." S 

• Det tredje vägmärket: 
Nyfikenheten på tolkningshistorien och på de egna 
tolkningsramarna 

Tolkningen av anspråket att kristen tro är relevant, intressant och, 
framför allt, en källa till livsmod i alla tider och miljöer leder ju till 
uppgiften att försöka se ett mönster bakom tolkningarna i mycket 
olika tider och i miljöer med mycket olika förhållanden, livsfrågor 
och sätt att tänka. Vad är det som hela tiden tolkas? Vad är det 
som gör att människor menar att detta hela tiden måste tolkas för 
att behålla sin relevans och identitet? Vägen till förståelse av kris
ten tro verkar då gå över nyfikenhet på de olika tolkningarna och 
deras samband med sina miljöer och över förståelse av varför man 
tycker sig behöva nya tolkningar och av hur man då angriper 
tolkningsuppgiften. 

Det finns säkert olika möjliga vägar in i denna uppgift. En väg 
som jag prövat tillsammans med gymnasieelever, och som Carl 
Axel Aurelius och jag p rövat tillsammans med studenter, tar sin 
ansats i det grepp som Paul Tillich använder t.ex. i Modet att vara 
till och i A History oj Christian Tlwught. 6 Enligt det har man genom 
tiderna försökt h itta ett adekvat sätt att uttrycka vad nåden och 
det som hände med Jesus betyder för oss. Alla sådana tolkningar 
har formats omkring det som då varit det stora existentiella pro
blemet. Därför har dessa tolkningar också blivit överspelade, när 
det tidigare problemet inte längre upplevdes som det centrala. Att 
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då hålla fast vid de gamla tolkningarna vore att påstå att kristen 
tro inte kunde övervi1ma den ångest som nu var mest påträngan
de, inte längre kunde ge livsmod "trots allt" - vilket man ju knap
past kan säga som kristen. 

Jag är helt övertygad om att det ger en intressant och konstruk
tiv bild av kristen tro att på detta sätt beskriva dess historia som 
fylld av människors ständiga tolkningsförsök. En del av dessa för
sök är i grunden trosvissa, därför att man på något sätt, i guds
tjänst och bön och i vardaglig medmänsklighet, känner sig buren 
av nåd, upplever att kristen tro har med väsentl igheterna i livet att 
göra, hjälper till att skapa mening och fungerar som en källa till 
tröst också när tiderna förändras, när ångesten och livsfrågorna tar 
sig nya former, när den gamla kulturen och dess tankestruktur 
ifrågasätts och ersätts av nya. Andra försök är kanske mera trev
ande men ändå burna av förhoppningen att brottningen med tex
ter, traditioner och symboler skulle kunna leda fram till glimtar av 
livsmod och fragment av mening. Att inte ge en sådan bild vore 
väl snarast att försöka dölja både detta slag av fund amental tros
visshet och de mera trevandes förhoppningar till texterna, tradi
tionerna och symbolerna. 

Jag är också övertygad om att religionskunskapsundervisning
en genom en sådan nyfikenhet kan bidra till att fördjupa förståel
sen av oss själva och av vår kulturmiljös olika sätt att strukturera 
erfarenheter och upplevelser och att ställa frågor. När man upp
täcker att människor gjort detta på ett annat sätt förut, blir man 
nyfiken på hur våra tolkningsram ar ser ut och vad som påverkat 
dem. 

Religionskunskapsämnet har i det sammanhanget anledning att 
ägna särskild uppmärksamhet åt den individförståelse som är en 
integrerad del av och kanske navet i det "moderna projektet" och 
som därför bestämmer det "moderna" sättet att tänka om religion, 
livsåskådning och kristen tro. Denna individförståelse präglade de 
radikala grupperna på 1600-talet (med t.ex. Bunyan). Den prägla
de allt bredare grupper på 1700- och 1800-talen. Den präglar också 
de allra flesta av oss i vår tid. Möj ligen börjar den ifrågasättas nu. 
Då borde undervisningen om kristendomen också belysa hur den
na "moderna" individförståelse påverkar våra tolkningar - och 
hur dessa tolkningar skulle kunna komma att förändras, om den
na tolkningsram ändrades eller övergavs. 
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• Det fjärde vägmärket: 
Nyfikenheten på användningen av bibeltexter och symboler 

Bibeltexterna blir spännande när det blivit tydligt varför bibeln 
måste tolkas, vad det är som står på spel när man tolkar, och var
för tolkningarna blir olika. Då blir det spännande att följa hur 
samma texter lästs av andra i olika tider och situationer och vad 
texterna betytt för dem. 

Bibeltexterna blir också spännande därför att kristet gudstjänst
firande och kristen bön hela tiden återvänt till dessa texter med 
förvissningen att de ändå kan betyda något, ge tolkningsred skap, 
förmedla nåd och livsmod (eller hur det nu har uttryckts i olika ti
der). Och det är samma texter som är utgångspunkter för predikan 
i ett gudstjänst- och nattvardsfirande som syftar till att styrka 
detta livsmod i vår samtid. 

Nyfikenheten p å bibelanvändningen öppnar också för en nyfi
kenhet p å symbolanvändningen och symbolskapandet med ut
gångspunkter i bibeln, i olika delar av den kristna traditionen och 
i samtidens andra symbolspråk. Symboler i bildkonst är viktiga, 
liksom "bilder" i psalmer och sånger. Troligen skulle vi också ha 
stor glädje av att fördjupa användni ngen av skönlitteratur i under
visningen om kristendomen. 

Men till denna nyfikenhet hör också det kritiska perspektivet. 
Texter och symboler kan binda samman och övertyga, vara kraft
full a. Men de kan också peka åt väldigt olika håll, tyckas uttrycka 
mycket olika livshållningar och livsåskådningar, skapa splittring, 
leda vilse. Nyfikenheten måste gälla inte bara att, hur och under 
vilka förutsättningar olika texttolkningar och symboler kan rym
m as inom samma gudstjänstfirande församling, utan också hur 
nya texttolkningar och nya symboler kan skapa ett främlingsskap 
som spränger gudstjänstgemenskapen och skapar förräderi- och 
kanske till och med kätterianklagelser. Och nyfikenheten måste 
också gälla hur texttolkningar och symboler kan användas för att 
man ska slippa ta problemen och livet p å allvar och för att främja 
någras makt över andra . 

För det var väl efter en väg till verklig, allvarlig förståelse vi 
sökte, inte efter en väg till en glättad idyll? 



Frestelser och vägmärken . 191 

-~ - ----- - --· 

NOTER 

1 P. Frostin, m.fl. (red.), Tn unitatem fidei. Festskrift till Per Erik Persson (Religio 
- Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund, nr 29), Lund 1989, s. 15-
51. 

2 Religion och livsfrtlgor 90:1, s. 13-15. 

3 Björn Skogar, Viva vox och den akademiska religionen, 1993, t.ex. s. 165. 

4 Jfr t.ex. Skola för bildning . SOU 1992:94, kap. 2. 

5 Umberto Eco i fransk TV enligt Åsa Moberg i AB 9312 27. 

6 Paul Tillich, Modet att vara till, Stockholm 1962; Paul Tillich, A History of 
Christian Thought. From Judaic and Hellenistic Origins to Existentialism, ed, by 
Carl E. Braaten, 1967. 



Edgar Almen 

V ad studerar vi som "religion" -
hur och varför studerar vi just det? 

Ett sätt att ringa in de didaktiska frågeställningarna är att säga att 
de handlar om vad jag väljer att undervisa om, hur jag väljer att 
undervisa om detta, och varför jag väljer att undervisa om just 
detta på just detta sätt. 

• Vad väljer jag ut som undervisningsstoff av allt det jag kunde 
ha valt? Vad väljer jag därmed bort? Vilken bild av helheten 
skapar jag genom mitt urval? 

• Hur undervisar jag, och hur låter jag mina elever möta detta 
stoff? Hur anknyter jag till några av deras tidigare erfarenheter 
och kunskaper, och hur underlättar och påverkar just denna an
knytning elevernas upplevelse, tolkning och inlärning? Vilka 
arbetsformer använder vi, och hur påverkar valet av arbetsform 
hur eleverna bearbetar undervisningsstoffet, vilken typ av kun
skap eleverna "får" eller "skapar" och hur de försöker " tilläm
pa" den nyvunna kunskapen? 

• Varför väljer jag just detta undervisningsstoff, dessa arbetsfor
mer och denna metodik? Vilka mål har jag för undervisningen? 
Vilka grunder har jag att tro att just det valda undervisningssät
tet kan leda mot det avsedda undervisningsmålet i den aktuella 
undervisningssitua tionen? 

Som reflekterande praktiker1 bör jag öka min medvetenhet om 
vad jag gör och om mina motiv för att göra som jag gör. Som pro
fessionell bör jag inte bara vara medveten utan också kunnig och i 
stånd att använda min kunskap för att uppnå avsedda effekter och 
mål. 

Den nya typ av läroplaner och kursplaner som vi nu har förut
sätter en sådan lärarprofessionalism. Politiskt fastställs på natio
nell nivå ett antal övergripande mål och på kommunal nivå vissa 
mera preciserade mål och ekonomiska ramar. Sedan förväntas lä-
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rama på ett professionellt sätt kunna välja vägar och medel för att 
förverkliga dessa mål. 

Val av stoff och arbetssätt blir då inte längre föremål för poli
tiska beslut, utan lärarna förutsätts själva kunna välja och moti
vera sina val i relation till olika mål. Valen förväntas bli olika i 
olika kommuner, skolenheter och elevgrupper, ja inom elevgrup
perna. 

Den är inte mest professionell som undervisar mest likt modell
exempel i kommentarmaterial till läroplanen (eller i lärarutbild
ningen). Den är mest professionell som skaffat sig bäst kännedom 
om förutsättningarna i den egna speciella situationen, bäst känne
dom om forskningsresultat och andras erfarenheter och bäst för
måga att utnyttja detta (tillsammans med egna erfarenheter) för att 
kunna jämföra vilken av olika övervägda uppläggningar av un
dervisningen som har bäst möjligheter att uppnå satta mål. 

Den här uppsatsen finns i några olika versioner.2 Den är ett för
sök att skapa en möjlig terminologi för en sådan didaktisk reflek
tion över religionskunskapsundervisningen och framför allt över 
möjliga kopplingar mellan dess vad- och varför-frågor. Jag försö
ker särskilja några fundamentala perspektiv inom de religionsve
tenskapliga ämnena och relatera dem till några huvudtyper av 
mål för religionskunskapsundervisningen i skolan. Med hjälp av 
detta grepp försöker jag så a rgumentera för ett antal teser - som 
Du naturligtvis inbjuds att försöka gendriva, modifiera och bygga 
vidare på. En verkligt professionell religionskunskapslärare behö
ver helt visst kunna utnyttja andra terminologier än den här i sin 
reflektion över sina erfarenheter som lärare. Men min förhoppning 
är naturligtvis att Du med utgångspunkt i den här terminologin 
skall kunna skapa Dig några verktyg som kan vara till nytta och 
glädje för Dig i Ditt försök att utveckla Din professionalitet. 

Det brukar vara lättare att förstå en annan människas tanke
gång, om man får del av de erfarenheter som lett fram till teorin. 
Därför startar jag med några erfarenheter, i1man jag argumenterar 
för mina teser. Strukturen i framställningen blir då den här: 

a) Tillsammans med eleverna har jag upptäckt att jag i min gym
nasieundervisning använt begreppsapparater som verkar teo
retiskt svårförenliga. Det är detta problem det följande vill för
söka förtydliga och få ordning på. 

b) Religion kan beskrivas (och har beskrivits) ur olika perspektiv 
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som vart och ett utnyttjar sin egen begreppsapparat, fokuserar 
på sina frågeställningar och betonar en viss typ av material. 

c) Religionskunskapsämnet har mer eller mindre uttalat getts fle
ra olika uppgifter i styrdokumenten för den svenska skolan. 
Det intressanta är nu att de olika perspektiven och begrepps
apparaterna för religions- (och livsåskådnings-)beskrivningar 
verkar svara mot olika uppgifter. 

d) Religionskunskapsundervisningen borde därför bli bättre, om 
vi i vår undervisning tydligare gjorde reda för vilken målsätt
ning vi har just nu, varför vi då vä ljer att prioritera just detta 
perspektiv med dess frågeställningar och varför vi väljer att ar
beta med just dessa texter och detta material. En sådan didak
tisk medvetenhet borde kunna resultera i bättre varudeklare
rade analysverktyg, så att både lärare och elever får bättre möj
ligheter att h ålla i sikte både vad de kan förvänta sig att få ut av 
det de just håller på med, och vilka frågeställningar och vilket 
material de bör använda, när de skall ta itu med en ny uppgift. 

e) Medvetenhet om analysredskapen är extra viktig i religions
kunskapsundervisningen, eftersom våra (i troeltschsk mening) 
"moderna" perspektiv på religion säger väldigt mycket om oss 
själva som "moderna", västerländska människor och om vår 
livsåskådningsproblematik. Också därför borde vi satsa mera 
på att förtydliga och hålla isär det som för våra elever och för 
oss själva så lätt blir en enda röra av påstått kompletterande 
synpunkter. 

A) NÅGRA ERFARENHETER 

När jag reflekterade över min egen uppläggning av gymnasiekur
sen i religionskunskap, började jag misstänka att jag arbetar med 
(åtminstone) två begreppsapparater som teoretiskt pekar åt olika 
håll, och jag började inbjuda eleverna att pröva om så var fallet 
och vilken av begreppsapparaterna som i så fall fungerade bäst på 
det material vi studerade. Jag började också tro att klyftan mellan 
dem är inbyggd i "religionsvetenskapen" som forskningstradition. 
Kanske finns den i hela den humanistiska forskningstraditionen 
som en effekt av det "modernas" problematik. 

När jag behandlar icke-kristna religioner, tenderar jag att be-
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skriva dem som kulturmiljöer, som sätter sin prägel på dem som 
växer upp i dessa miljöer. "Religionen" blir handlingar och tankar 
som erbjuds individerna. När de används, formar de hur man 
uppfattar individens samhörighet med och ansvar för människor, 
djur och natur, hur man tolkar upplevelser och känslor, och hur 
man kan försvara sina handlingar inför sig själv och andra. En re
ligion blir en miljös självklarheter, ett slags gemensam referensram 
som gör att man förstår varandra - vilket ju också är förutsätt
ningen för att man skall kunna bli verkligt oense. 

Men ändå kan jag knappast konsekvent genomföra samma 
grepp, när jag kommer till kristendomen. Visst kan jag beskriva 
romersk-katolsk kristendom som en miljö som präglar alla som le
ver i den. Jag kan beskriva hur människor från länder präglade av 
grekisk-ortodox kristendom kan känna sig främmande i en svensk 
miljö, som ju är präglad av en annan form av kristendom, och som 
de finner fattig på symboler för (och därmed tom på) mysteriets 
närhet. Jag kan sedan fortsätta med olika samfundsmiljöer och hur 
de i olika grad präglat olika delar av Sverige. Men i så fall lär jag 
aldrig komma till någon pluralism med en livsåskådningsdebatt, 
aldrig komma till en beskrivning av religioner och livsåskåd
ningar som alternativ som jag kan välja att bejaka också emot min 
miljö. 

För att kunna beskriva religioner och livsåskådningar så, be
hövs tydligen en annan uppsättning begrepp, som gör det möjligt 
att beskriva dem som något som individer väljer, som de tror på, 
och som de använder för att forma och uttrycka sin identitet. 
Självklart behöver också andra religioner än kristendomen kunna 
beskrivas som något som betyder något för människorna som be
känner sig till dem, som något man kan "omvända sig" till, som 
alternativ för oss, och som något man kan ta intryck av och växa i. 
Oftast har jag av tidsbrist bara punktvis utvecklat detta om de 
andra religionerna, men det räcker nog inte. Visserligen kan man 
driva analysen av miljön så långt att den för oss blir en utmaning 
och uppfordran till självkritik. Men efterhand som det blir allt
mera sannolikt att vi möter de andra religionerna också på h em
maplan, ja att de är någon elevs hemmaplan, så blir tidsbristargu
mentet allt ihåligare. 

Så här långt gör mina erfarenheter att jag måste instämma både 
med Antoon Geels och med Rudolf Johannesson i den debatt som 
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de fört i Svensk Teologisk Kvarta/skrift 1988, Ärsbok får Föreningen 
Lärare i Religionskunskap 1988 och Religion och livsfrågor 1988:3. Jag 
håller med Geels, när han hävdar att undervisningen skall spegla 
"den hinduism som möter i Indien" och ge möjlighet att förstå hur 
och i relation till vilka riter och berättelser hinduer faktiskt försö
ker finna "mening och ordning i tillvaron".3 Men jag håller också 
med Johannesson, när han menar att vi har anledning att särskilt 
ta upp texter och föreställningar "av särskilt intresse för den som 
vill orientera sig i väsentliga livsåskådningsfrågor"4 , ty det är ju 
vi som skall ha utbyte av studiet, och det är inte alls säkert att vi 
h ar störst utbyte av det material som utnyttjas flitigast av hinduer 
i indiska byar. 

Men jag har drivits än längre. I mina ansträngningar att ge en 
"riktig" bild av kristendomen och skapa något slags förståelse av 
den, blev det efter hand allt viktigare för mig att betona att kristna 
genom århundradena kämpat med att försöka förstå och uttrycka 
sin tro, att det inte finns något entydigt facit, att hela denna tolk
ningshistoria därför är intressant och att den kommer att fortsätta 
i nya tolkningsförsök. Jag har då fått behov av begrepp som gör 
det möjligt att beskriva kristendomen som en tradition (som i sig 
rymmer flera traditioner), som man kan ta ställning till, som man 
kan förstå sig själv i relation till, tolka och bearbeta " inifrån" och 
som man kan leva i, hysa förtroende för och vara lojal emot. 

Andra erfarenheter pekar åt samma håll. Bland eleverna finns 
nu också andragenerationsinvandrare med bakgrund i miljöer 
präglade av det som förut kallades främmande religioner. Det blir 

" d å tydligt att deras arbete med den egna livsåskådningen också är 
en bearbetning av den tradition de växt upp i. Nästan alltid vårdar 
de åtminstone några rottrådar till föräldrarnas kultur, och de både 
avvecklar lojaliteter och förtroenderelationer och bygger nya. Och 
när man upptäckt detta h os dem, ser man det också hos ungdo
mar med många generationers rötter i ett Sverige i snabb föränd
ring. En skola som vill bidra till och stödja elevernas egen person
lighetsutveckling kan knappast se som sin uppgift a tt tvinga ele
verna att bryta m ed alla traditioner som de står i. Snarare borde 
man väl se det som en angelägen uppgift att försöka ge eleverna 
verktyg att bearbeta, öppna och utveckla sådana traditioner - även 
om det naturligtvis kan skapa konflikter med föräldrar som vill h a 
monopol på att tolka "sina" traditioner. 
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Slutligen tycks det mig som om de flesta troende eller på annat 
sätt övertygade människor har svårt att beskriva sin egen över
tygelse med samma terminologi som de använder för att beskriva 
andras religion och livsåskådning. Också detta borde tematiseras i 
undervisningen, ty annars blir ju effekten att undervisningen upp
levs handla om andra men inte om mig själv. 

B) FYRA BEGREPPSAPPARATER 

Den svenska grundskolan nöjer sig inte med ytlig kunskap. I den 
sista läroplanen av den gamla typen uttrycktes det så här: 

Kursplanerna består av mål och huvudmoment. I målen anges ämnets in
riktning och de centrala begrepp inom olika stoffområden, som eleverna 
skall få insikt i, och de färdigheter de skall öva. I olika huvudmoment an
ges stoff som belyser dessa centrala begrepp och som eleverna skall arbeta 
med, liksom olika vägar att öva färdigheter. 

Eleverna tillägnar sig kw1skaper och färdigheter även utanför skolan .. . 
Det är dess [skolans] uppgift att från denna utgångspunkt leda elevernas 
kunskapssökande in på väsentliga områden och successivt under nio år 
vidga deras perspektiv och fördjupa deras kunskaper. Eleverna skall där
för få insikt i centrala begrepp och sammanhang som kan bilda grunden 
för d eras kunskapsutveckling.5 

Eleverna skall alltså läras att förstå och kunna använda centrala 
begrepp som redskap i sin kunskapsutveckling och personliga 
orientering i tillvaron. Detta är en ambitiös pedagogisk målsätt
ning. Den förutsätter att man som lärare har nått så långt i sina 
vetenskapliga studier att man börjat upptäcka och bearbeta struk
turerna bakom alla "fakta" . Den förutsätter också att man funnit 
pedagogiska vägar att hjälpa eleverna att också n å dit. 

Men målsättningen verkar tänkt snarare utifrån No-ämnen än 
utifrån t.ex. religionskunskap. Naturvetenskapliga discipliner kan 
ses som definierade av bestämda uppsättningar av centrala be
grepp, medan humanistiska och samhällsvetenskapliga rymmer 
betydligt större osäkerhet och pluralism. 

De ovan redovisade erfarenheterna får mig att tro att jag behö
ver åtminstone fyra olika typer av centrala begrepp i Lgr 80:s me
ning. Låt oss tills vidare kalla dessa uppsättningar av begrepp för 
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uppsättningar av kulturbegrepp, uppsättningar av individbe
grepp, uppsättningar av traditionsbegrepp och uppsättningar av 
bekännelsebegrepp och försöka se litet närmare på hur de funge
rar. Jag väljer medvetet "uppsättningar" för att markera att det 
kanske snarare handlar om typer av begreppsapparater. Jag vill 
också betona att det inte handlar om termer utan om begrepp. 
Termerna "religion" och "livsåskådning" förekommer t.ex. inom 
de flesta typer av begreppsapparater. Jag har också avsiktligt ren
odlat, förenklat och spetsat till för att inbjuda Dig som läsare till 
invändningar och till eget vidaretänkande. 

Kulturbegrepp 

Ett sätt att beskriva religioner är alltså att beskriva dem som kul
turmiljöer, som sätter sin prägel på dem som växer upp i dessa 
miljöer. Katolicismen sätter sin prägel på Italien och alla som 
växer upp där, både fromma och ofromma. På motsvarande sätt 
har buddhismen satt sin prägel på länder som Thailand och Viet
nam, och den bestämmer i stor utsträckning villkoren och refe
rensramarna för dem som växer upp där. Och vi i Sverige är för
stås p räglade av Sveriges religiösa historia och inte minst av de 
inomkyrkliga och frikyrkliga väckelserna i de landsdelar som på
verkat oss mest.6 

De begrepp man utnyttjar för sådana beskrivningar skulle kun
na kallas kulturbegrepp. Med sådana begrepp beskriver man allt
så det som är självklart för dem som lever i den miljön (och främ
mande för den som kommer utifrån). För den som lever i miljön 
behöver dessa självklarheter knappast uttryckas (förrän man ham
nar i en miljö där andra ifrågasätter dem). Miljön kan sägas till
handahålla referensramar och beredda gärningar att gå in i. Där
med är inte alls sagt att man skulle vara överens om allt. Tvärtom. 
Men ramen är inte det man diskuterar och det som verkar uppta 
sinnena, utan snarare det man hänvisar till som säkert och själv
klart, när man försöker övertyga varandra. 

Jan Hjärpe tycks mig t.ex. i artikeln "Islam - kultur och kommu
nikationssystem"7 argumentera för att islam bör (måste?) beskri
vas på ett sådant sätt. Bara då kan man göra rättvisa åt pluralis
men inom islam. Först då upptäcker man att massor av kunskap 
behövs för att man skall kunna förstå vad det som sägs kan betyda 
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i den talandes och den tänkte åhörarens referensramar och för att 
man skall kunna upptäcka vad som förutsätts bakom det som 
sägs. 

Kultursociologen Peter Berger arbetar mycket tydligt med det 
vi kallar kulturbegrepp, när han beskriver "the socially con
structed world", "the cognitive and normative edifice that passes 
for 'knowledge' in a society" och den "plausibility structure" som 
vidmakthåller och legitimerar denna "värld" .s Och socialantropo
logen Clifford Geertz menar sig referera ett ganska allmänt synsätt 
inom socialantropologin, när han sammanfattar detta perspektiv 
så här: 

A people's ethos is the tone, charader, and quality of their life, its moral 
and aesthetic style and mode; it is the underlying attitude toward them
selves and their world that life reflects. Their world view is their picture of 
the way things in sheer actually are, their concept of nature, of self, of so
ciety. It contains their most comprehensive ideas of order. Religious belief 
and ritual confront and mutually confirm one another; the ethos is made 
intellectually reasonable by being shown to represent a way of life implied 
by the actual state of affairs which the world v iew describes, and the 
world view is made emotionally acceptable by being presented as an 
image of an actual state of affairs of which such a way of life is an authen
tic expression ... Whatever else religion may be, it is in part an attempt (of 
an implicit and directly felt rather than explicit and consciously thought
about sort) to conserve the fund of general meanings in terms of which 
each individual interprets his experience and organizes his conduct.9 

Sådana beskrivningar bli r användbara, när man i eleven ser en 
människa som kommer att träffa människor präglade av andra 
kulturmiljöer och som därför behöver hjälp att leva sig in i och för
stå dem. Med hjälp av kulturbegrepp kan man framför allt ta itu 
med skolans uppgift att hjälpa eleverna till förståelse för männi
skor med annan bakgrund och därför andra åsikter över interna
tionella och inomsvenska kulturgränser. 

Individbegrepp 

Ett annat sätt att beskriva religioner och livsåskådningar är att be
skriva dem som något som individer kan välja att bejaka också 
emot sin miljö, något som man kan forma och utveckla, och som 
man använder för att forma och uttrycka sin unika identitet. 
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Religioner och livsåskådningar blir då närmast motsatsen till 
självklarheter. De är något man kan omvända sig till och växa i. 
De är uttryck för engagemang och patos. En individs övertygelse 
vill gärna ta sig uttryck i vittnesbörd och mission och innehåller 
alltid ett anspråk, ett krav på andra att också inse eller åtminstone 
beakta. 

För sådana beskrivningar använder man begrepp som skulle 
kunna kallas individbegrepp. Men också inom denna grupp av 
begrepp finns olika varianter. 

Man kan beskriva religion som en religiös människas inre 
övertygelse, hennes religiösa upplevelser och erfarenheter, hennes 
andliga liv. Religion har då med fromhet att göra. Den kyrkliga lä
ran och den kyrkliga "apparaten" är då bra i den mån de hjälper 
individen till "ett rikare religiöst liv", men tyvärr är de oftast tvärt
om till hinder för detta. Det här "fromma" religionsbegreppet kan 
vara svårt att få syn på, därför att det nog för de flesta av oss ingår 
i självklarheterna. När vi medvetandegör det, framstår det som 
något som skulle kunna vara annorlunda. 

Termer som "världsbild'\ "människosyn" och "livsåskådning" 
används som det vi ovan kallade kulturbegrepp, om man med 
dem vill beskriva en gemensam uppfattning i en miljö eller kul
turkrets. Men de kan också användas som individbegrepp. De 
uppfattas då som individernas egna och som intimt förknippade 
med dessa individers identitet. 

Så använda är de oftast förbundna med idealet att (den mogna) 
människan är en integrerad, hel, människa. Världsbilds- och män
niskosynsbegreppen brukar betona vikten av att p å något sätt in
tegrera vetenskaplig kunskap i sitt sätt att tänka. Bakom anar man 
också övertygelsen att detta skall hjälpa individen att leva ett 
"bättre" liv. De verkar därmed vara förbundna med upplysnings
traditionen med dess diagnos att mänskliga tillkortakommanden 
och mänsklig ondska (till största delen) beror på okunnighet och 
fördomar och med dess terapiforskning och undervisning. Den 
som använder uttrycket livsåskådning brukar därmed ofta vilja 
betona vikten av att man integrerar teori och praktik, åskådning 
och liv. I nedanstående citat använder Ingemar Hedenius livs
åskådning som ett sådant individbegrepp: 

De [livsåskådningarna] bör alltid vara en personlig sak, och idealet är att 
endast tillägna sig vad man verkligen kan införliva med sin innersta me-
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ning. Och denna klangbotten i oss kan formas på tusen olika sätt, allt efter 
olika anlag och erfarenheter. Hela skalan av melodier, från de mest kon
ventionellt avslipade och genomsnittliga till de många variationerna av 
det särpräglade och avvikande, kunde stå till vårt förfogande. Äktheten är 
ingenting annat än personlighetens frihet från det stereotypa, och fattar 
man den som ett ideal, blir de många möjligheterna en tillgång.10 

Sådana begrepp blir användbara, när man ser på eleven som en 
som skall bygga sin egen livsåskådning och betonar uppgiften att 
hjälpa till med personlighetsutvecklingen och bearbetningen av 
livsfrågor. Det blir då också naturligt att försöka finna material 
som eleverna direkt kan identifiera sig med (eller reagera emott 
därför att de känner igen det som sägs som ett möjligt svar på en 

angelägen fråga. 

Traditionsbegrepp 

Religioner och livsåskådningar är ju också kollektiva fenomen 
med en historia. Det arv av mänsklig visdom som vi tar ställning 
till och utnyttjar i våra individuella livsåskådningsbyggen finns 
inte som en mängd av varandra oberoende byggstenar som låter 
sig fogas samman hur som helst. Det ingår i idetraditioner och 
d ärmed i strukturer med ett slags egen logik. Att "använda" en 
byggsten blir därför också att relatera sig till tidigare använd
ningar och till de strukturer som de ingått i. Och dessa strukturer 
är inte bara abstrakta tankesamband utan också ett slags förtro
ende- eller auktoritetssamband. 

Att i sitt livsåskådningsbygge ta ställning till t.ex. "kristendo
men" blir då inte främst en mängd av varandra oberoende be
dömningar utan ett ställningstagande till en helhet. Att ta ställning 
till en helhet måste också innebära att tolka helheten och att i sin 
tolkning ta hjälp av (och bli beroende av) andras helhetstolk
ningar. Att tolka blir att delta i traditionsbearbetningen och därför 
på ett sätt att bidra till att föra traditionen vidare och att vara med 
och ta ansvar för den. Sociologiskt blir vi då indragna i kraft- och 
maktfält, där det finns aktörer som fungerar som traditionsbeva
rare och -utvecklare, och där några av dessa mer eller mindre 
befogat gör anspråk på att ha rätt att avgöra vilka tolkningar som 
är tillåtna inom traditionen. 

När man betonar detta perspektiv, har man behov av vad som 
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kunde kallas traditionsbegrepp. Det man då beskriver är tolk
ningshistorien, individers och kollektivs försök att förstå sig själva 
som levande i och av och med ansvar för traditioner. Traditio
nerna framstår som något som gör det möjligt för en människa att 
förstå sig själv utifrån en idemässig samhörighet. Men väl så vik
tigt är, att de också kan göra det möjligt att förstå sig själv utifrån 
en gemenskap omkring ett gemensamt arv, där man hjälper var
andra att finna mening, där man tacksamt tar emot mening av 
andra, där man får förtroende för andra som brukar kunna hjälpa 
en att finna mening, och där det därför uppstår en lojalitet med 
andra, nära och fjärran, samtida och redan döda. Därför bör tradi
tionsbegrepp också göra det möjligt att beskriva sådana relationer 
av tacksamhet, förtroende och lojalitet inom den gemenskap som 
skapas av traditionen. 

Också denna typ av begrepp används i många olika vetenskap
liga sammanhang. Den ligger bakom många idehistoriska fram
ställningar. Den behövs för att beskriva t.ex. de olika tolkningstra
ditioner som återfinns inom Nya testamentet och hur de trots sina 
olikheter accepteras i kanon som uttryck för samma tro. Och den 
behövs för att beskriva nytolkningsförsöken på 1900-talet inom 
kristendomen som svar på sekulariseringen och på kristendomens 
möte med andra kulturer. 

Traditionsbegrepp används på ett helt annat sätt i det Michael 
Pye kallar" comparative hermeneutics". Jag tycker mig se två olika 
tankelinjer hos Pye, men båda är intressanta. Iden är att fenomeno
logiskt studera "procedures and problems of interp retation, as 
these are understood whether faintly or clearly by the representa
ti ves of recognisable religious traditions" _1 1 Resultatet skulle 
kunna bli ett slags "technological know-how" om hur traditioner 
fungerar, "a scientific grasp of the nature of the dynamics of reli
gion" .12 Det skulle också kunna bli att man upptäcker att traditio
nerna arbetar med olika kontrollteorier,13 ja, att den kanske mest 
intressanta vägen till kunskap om en tradition är att studera dess 
hermeneutiska nyckel, den teori som gör det möjligt att förstå och 
legitimera förändring.14 

Sådana begrepp blir användbara, när man ser på eleven som en 
individ som står i traditioner som binder h onom/henne i lojalite
ter till föräldrar och släkt, till kamratgrupper och kanske både till 
Sverige och till ett annat land. Måste vi inte försöka skapa be-
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greppsapparater som t.ex. gör det möjligt för ett barn till turkiska 
invandrare att skilja mellan islam och turkisk kultu r och att bear
beta både islam och turkisk kultur som traditioner, som m an kan 
va ra trogen p å olika sätt? Därmed skulle kanske barnets islam och 
" turkiska kultur" kunna bli ganska olik islam och turkisk kultur i 
föräldrarnas barndomsmiljö, men barnet skulle (om det vill) kun
na se sig självt både som muslim och som arvtagare till turkisk 
kultur utan att tvingas leva avskilt från svensk kul tur. Såvitt jag 
förstår, förutsätter svensk invandringspolitik att invandrarna får 
verktyg som hjälper dem att försöka skapa något i den stilen, men 
jag tycker att de verktyg vi tillhandahåller är d åliga på detta. Och 
de verktyg vi då utvecklar, borde kunna vara ytterst viktiga också 
för ungdom ar som vill bearbeta sina svenska traditioner. 

Bekännelsebegrepp 

Religion och livsåskådning är inte bara n ågot som kan beskrivas. 
Det kan också bekännas. Till det som beskrivs bör därför också 
höra bekännarnas tveksamJ1et inför vilka begrepp som är använd
bara för att uttrycka bekännelsen. 

Vi kan "bekänna oss" som uppvuxna i den västerländska kul
tursfären och försvara den mot angrepp. Men då menar vi nog nå
got annat och mera än att det råkar vara den miljö, där vi är upp
vuxna. På ett eller annat sätt menar vi väl att det ligger bestämda 
värden och en sanning av något slag i denna västerländska kultur. 
Vi försöker då undvika det relativiserande drag som följer med 
kulturbegreppen. 

Vi kan också, som sagt, uppfatta oss som lojala mot traditioner. 
Men de allra flesta traditioner är medvetna om det tvetydiga i 
traditionsbegreppen. En traditionsförmedlare blir så lätt förrädare 
(latin: traditor; engelska: traitor). Överensstämmelse med traditio
nen kan vara en s tyrka, men det kan inte vara ett tillräckligt argu
ment. Upplysningens uppgörelse med alla traditioner i sanning
ens n amn står väl själv i en tradition av traditionskritik. 

Individbegreppen däremot används nog av många för självför
ståelse och bekännelse. Man kan vara stolt över sin livsåskådning 
och uttrycka t.ex. sin kristna tro som en sådan. Men man kan ock
så tveka inför att beskriva den som "b ara" en livsåskådning. På 
något sätt kan man tveka inför att ställa in den som en möjlighet 
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bland andra inom en ram som principiellt bestämmer vad som får 
anses vara viktigt i tron. Och denna misstänksamhet mot individ
begreppen verkar finnas också på andra håll. Också det att Marx 
inte ville bli uppfattad som marxist och Heidegger inte som exi
s tentialist måste väl på något sätt tolkas i undervisningen? 

Ett näraliggande försök vore då att försöka att i undervisningen 
också ta upp bekännarnas arbete med att finna adekvata begrepp 
för att uttrycka sin övertygelse - om man så vill, bekännelsebe
grepp. Mycket snart kommer man att uppfa tta att det inom en tra
dition eller ett samfund långtifrån råder enighet om vilka begrepp 
som är användbara. Men att ta upp också detta är att ta bekännar
na på allvar och att ge eleverna en inblick i hur livet och tillvaron 
ser ut (eller åtminstone kan se ut) inifrån dessa perspektiv, vad 
som blir viktigt, vilka uppgifter man ställs inför, vad som uppfat
tas stå på spel, i vilka riktningar man söker efter lösningar etc. 

Sådana begreppsapparater blir användbara, när man betraktar 
eleven inte bara som en presumtiv betraktare och väljare utan ock
så som en människa som själv, om hon vill, skall kunna ta ställ
ning och fylla sitt liv med eget engagemang. Då behöver eleven 
hjälp med att inför valet se hur perspektiven ser ut inifrån. Och 
eleven behöver hjälp med att se tankeverktyg som kan vara an
vändbara om / när man själv mer eller mindre vill göra detta per
spektiv till sitt eget. 

C) RELIGIONSKUNSKAPSÄMNETS UPPGIFTER 

Den svenska skolan skall enligt skollagens andra p aragraf inte 
bara "ge eleverna kunskaper och färdigheter" utan också, " i sam
arbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till an
svarskännande människor och samhällsmedlemmar" ,15 En poäng 
i detta sammanhang är att de två leden knappast kan vara obero
ende av varandra. Arbetet med kunskaper och färdigheter m åste 
vara en viktig del av försöket att stödja elevernas personlighetsut
veckling och medborgarfostran. Och eftersom skolan inte kan er
bjuda hela mänsklighetens samlade vetande, måste man väl prio
ritera sådan a kunskaper och färdigheter som kan bidra till det som 
nämns i det andra ledet? Var hamnar man, om man frågar, vilka 
centrala begrepp som är mest användbara i religionskunskaps-
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undervisningen för att denna skall "främja elevernas utveckling 
till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande 
samhällsmedlemmar"? 

1946 års skolkommissions tankegångar är viktiga för förståelsen 
av grundskolan och den moderna svenska skolan över huvud. 
Skolkommissionen argumenterar för ämnet religionskunskap (i 
stället för kristendomskunskap) och för det nya ämnet samhälls
kunskap i samband med sitt resonemang om skolans roll för ele
vernas personlighetsutveckling.16 En grundtanke verkar vara att 
skolan skall erbjuda material som eleverna själva skall kunna ut
nyttja i sitt arbete med sin egna identitet, och en central del av 
denna identitet är den personliga livsåskådningen. Religionskun
skapsämnet kan visa eleverna på hur andra människor brottats 
med livets glädjeämnen och problem och erbjuda dem att ta för 
sig av mänsklighetens samlade visdom på detta område. Ämnet 
kan också peka på individer som strävat efter och lyckats integrera 
sitt vetande, sitt frågande och sina personliga lösningar i person
liga livsåskådningar och imponerande personligheter. För denna 
målsättning verkar individbegrepp passa bäst. 

Den efterföljande samhällsutvecklingen har gjort att man också 
kommit att betona ämnets ansvar för viktiga aspekter av vad som 
kan krävas av "dugliga och ansvarskännande samhällsmedlem
mar". Demokratin förutsätter aktning också för oliktänkande och 
därmed en vilja att försöka förstå - även om man förbehåller sig 
rätten att kritisera och ta avstånd. Samhällets internationalisering 
h ar understrukit skolans uppgift att hjälpa eleverna till förståelse 
över kulturgränser för människor med annan bakgrund och där
för andra åsikter. Religionskunskapsämnet sysslar ju med ytterligt 
centrala delar av för "oss" främmande kulturer och förväntas ta 
ansvar för denna uppgift. För detta syfte bör det använda kultur
begrepp. 

Samhällsutvecklingen har också accentuerat tidigare mindre 
uppmärksammade aspekter av personlighetsutvecklingen. Bland 
eleverna finns ju nu också andragenerationsinvandrare med bak
grund i miljöer präglade av det som förut kallades "främmande" 
religioner. Om skolan skall kunna hjälpa dem i deras arbete med 
sitt kulturarv, måste skolan också arbeta med traditionsbegrepp. 
Kanske är det samma samhällsutveckling som gjort att det jag kal
lar traditionsbegrepp fått en ytterligt betonad roll i de riktlinjer 



206 EDGAR ALMEN 

som skolministern gav till den läroplanskommitte som tillsattes 
1991 och had e till uppgift att se över samtliga skolformer: 

Gemensamma utgångsp unkter för måldokument som vänder sig till såväl 
förskolan som till det offentliga skolväsendet måste grundas på värde
ringar som är djupt förankrade i vårt svenska samhälle. Samtidigt måste 
de utformas så att de skapar utrymme för de förändringar av utbildningen 
som ständigt är nödvändiga med tanke på de höga kvalitetskrav som 
ställs på skolsystemet. 

Följande områden ser jag som särskilt viktiga för kommitten att uppmärk
samma. 

Etiska och moraliska frågor måste ha en framträdande plats i läroplaner 
och kursplaner. Kunskaper om det svenska kulturarvet liksom respekt för 
andras rätt att hålla sitt eget kulturarv levande måste genomsyra utbild 
ningen. En fast förankring i det egna kulturarvet skapar goda förutsätt
ningar att förs tå både främmande kulturer och det egna samhället. 

Principen om livslångt lärande .. . 
De krav på medinflytande och ansvarstagande ... 
Förändringar i miljön . .. 
En internationalisering ... 17 

Kanske kan man också säga att Skolkommissionens v1s1on om 
skolans roll för elevernas personlighetsutveckling kommit att för
verkligas p å ett mera genomgripande sätt än den själv tänkte sig. 
Skolkommissionen menade att enhetssamhället hade försvunnit 
och därmed kyrkans makt över individers livsåskådningar. Men 
man förutsatte nog ändå att det i det pluralistiska samhället fanns 
starka krafter som erbjöd livsåskådningsalternativ och därmed 
terminologier som människor kunde utnyttja i sina egna självför
ståelser. Skolan kunde begränsa sin u ppgift till att beskriva och 
erbjuda analysverktyg. Det är intressan t att se hur skolans analys
terminologi (t.ex. livsåskådning och livsfrågor/ svar på livsfrågor) 
har trängt in i kyrkor och samfund och börjat användas för att ut
trycka självförståelser. Skolan har blivit så stark och betydelsefull 
att dess beskrivning förändrar det som beskrivs. Skolan i allmän
het och religionskunskapsämnet i synnerhet borde nog börja fun
dera över och ta ansvar för hur den terminologi man erbjuder 
kommer att fungera som verktyg för att uttrycka en självförståelse. 
Detta motiverar att skolan arbetar också med bekännelsebegrepp. 
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D) DIDAKTISK MEDVETENHET OCH VARU
DEKLARERADE ANALYSVERKTYG 

Det hittills sagda kan ses som en argumentation för att det finns 
mycket att göra inom religionskunskapsänmets ram (om nu någon 
behöver övertygas om detta). Men framför allt bör det ses som ett 
försök att strukturera och underlätta förståelsen. Jag är nämligen 
som sagt övertygad om att vi virrar till det för oss själva och för 
våra elever, om vi blandar ihop allt till en enda röra. 

Jag har försökt göra troligt, att olika perspektiv och begrepps
apparater riktar intresset emot och är speciellt fruktbara på olika 
typer av material. Jag har också påstått att dessa olika perspektiv 
och begreppsapparater är i olika grad relevanta för de olika mål
sättningar som religionskunskapsundervisningen har. Om det lig
ger något i detta, bör det kunna användas som ett hjälpmedel för 
en didaktisk reflektion över den egna undervisningen. 

När jag arbetar med ett bestämt material, bör jag fråga mig vil
ket eller vilka perspektiv som är fruktbara på detta material, vilka 
frågeställningar som kan belysas utifrån det (och vilka som knap
past kan belysas med hjälp av detta material). Samtidigt får jag då 
också synpunkter på vilken eller vilka av religionskunskapsäm
nets olika målsättningar som jag just då kan hoppas bidra till att 
uppnå. 

När eleverna och/ eller jag själv vill belysa en viss frågeställ
ning, bör jag fråga mig vilket eller vilka perspektiv som är rele
vanta och vilka typer av material som då bör kunna vara till hjälp. 

När jag överblickar min planering av ett avsnitt eller en hel 
kursplanering, bör jag fråga mig inte bara om jag konsekvent kop
plat rätt perspektiv till rätt material och rätt målsättning utan ock
så om jag skapat en sådan balans mellan olika perspektiv och olika 
typer av material a tt jag kan hävda att jag fördelat ansträngning
arna rimligt relativt de olika m ålsättningarna. Såvitt jag förstår 
gäJler detta också när religionsämnet, som i Danmark, uppfattas 
som ett "textfag" . Den springande punkten blir ju då vilka texter 
man ser som klassiska och vilka modeller för analys som man lär 
ut. 

Men denna möjlighet att använda teorin som ett hjälpmedel för 
didaktisk reflektion är väl bara en annan sida av att teorin gör an
språk på att skärpa analysredskapen och öka förståelsen för deras 
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möjligheter och begränsningar. Den kunskap religionsvetenska
pen (och annan humanistisk forskning, kanske all forskning) kan 
ge är beroende av analysverktygen. Religionskunskapsundervis
ningen borde kunna ge eleverna en inblick i detta samband, kun
skap om olika analysverktygs möjligheter och begränsningar och 
därmed en insikt om vilket slags kunskap de kan ge. Som ett all
mänt mål för skolan verkar detta kanske alltför högt ställt. Men 
vilken bild av livsåskådningsproblematiken och av sin egen livs
åskådning eller tro får den elev som aldrig ställts inför sådana frå
geställningar? 

E) BEGREPPSAPPARATERNA SOM EN VÄG IN I 
"DET MODERNAS" PROBLEMATIK 

I beskrivningen ovan av de olika begreppsapparaterna fanns en 
påtaglig inkongruens: Bekännelsebegreppen var ett slags protest 
emot de andra tre typerna av begrepp. Detta är knappast förvån
ande, då de tre första typerna av begrepp är relativiserande och 
förknippade med den religionskritiska västerländska tradition 
som går tillbaka åtminstone till upplysningen. 

Traditionsperspektivet är väl oförståeligt utan bakgrunden i 
upplysningens kritik av det som nu tolkades som traditioner och 
inte som kyrkligt bekräftade sanningar. Det kultursociologiska 
perspektivet är nog också typiskt modernt och västerländskt, vårt 
modernt västerländska sätt att komma till rätta med att det finns 
andra kulturer (som samtidigt är okritiserbara och utan kritisk 
udd mot oss och vår politiska och kulturella makt). Och det tycks 
mig ganska uppenbart, att individperspektivet är djupt präglat av 
den individuppfattning som vuxit fram i Europa från och med 
pietism och upplysning och som både gör individen okränkbar 
och unik och gör subjektiv sanning till något annat än objektiv 
sanning (och därmed trots allt rätt betydelselös). 

Slutsats 1: Att anlägga dessa tre perspektiv på religioner och 
livsåskådningar är vårt moderna, västerländska sätt att förstå reli
gioner. Vi kan inte fårstå utan att använda våra perspektiv. Men vi 
kan inte förvänta oss att återfinna samma perspektiv i gamla tex
ter eller i av vår kultur opåverkade miljöer (i den mån sådana fort
farande finns). 
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Slutsats 2: Samtidigt som "moderna människor" måste förstå 
sig själva med hjälp av dessa tre perspektiv, är det ju långtifrån 
oproblematiskt att förstå sin egen tro och livsåskådning enbart med 
hjälp av sådana relativiserande perspektiv. Följaktligen har många 
letat efter perspektiv (om man så vill bekännelseperspektiv) som 
bättre skulle kunna göra rättvisa åt den egna trons sanningsan
språk och bekännelsekaraktär. Modem kris ten teologis letande 
efter sådana bekännelsebegrepp är en brottning med "det moder
nas problematik". Allt tal om post-modernism från första världs
krigets slut och framåt är försök att komma ur det man uppfattar 
som begränsningar och skevheter i det moderna perspektivet. 
Religionskunskapsundervisningen borde ta upp också sådana för
sök, både för att öka förståelsen för andra människors självförstå
elser, för att erbjuda eleverna fler verktyg att pröva i det egna livs
åskådningsbygget och, inte minst, för att ge en fördjupad inblick i 
vår livsåskådningsdebatts förutsättningar och i hur inte bara reli
gioner och livsåskådningar utan också de begrepp vi använder för 
beskrivningar och i självförståelser har blivit både viktiga och 
problematiska i vår kultur. 

Slutsats 3: En sådan medvetenhet om det modernas problema
tik kan bidra till att man fördjupar förståelsen av vetenskaplig 
kunskap. De tre perspektiven är ju alla (åtminstone grund för) 
modern vetenskap. Att vetenskaplig analys kan fungera kritiskt 
mot människors självförståelser är uppenbart och allmänt erkänt. 
Mindre uppmärksammat är väl att vetenskapliga begreppsappa
rater också kan begränsa självförståelser på ett omotiverat sätt. 

Som människa måste jag ju använda begreppsapparater för att 
förstå mig själv. Om jag försöker utveckla dem själv, blir de trub
biga och lätta offer för kritik utifrån. Alltså blir jag hänvisad till att 
överta modeller som verkar fungera i vetenskapliga beskriv
ningar. Jag glömmer då oftast, att vetenskapsmannen har rätt att 
vara enögd, att formulera en teori och följa d en "till slutet "för att 
se vad som händer, och att varje teori är präglad av begränsande 
förutsättningar, som det inte alls är säkert att jag som människa 
måste låta mig låsas av. 

Ett exempel: Det vore mycket spännande om. någon i detalj ville 
studera samspelet i Sverige under 1900-tale t mellan religionsve
tenskapliga teoribildningar, läroplansförändringar och praxis i 
samfunden i form av predikan och konfirmationsundervisning 
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(eller motsvarande). Religionsvetenskapen förstår sig oftast själv 
som analys och beskrivning av "objektet relig ion". Jag menar att 
det är uppenbart att den också förändrar "objektet" . Vilka föränd
ringar av predikan och samfundsundervisning och d ärmed av 
kristnas självförståelse skedde, när skolan i början av 1900-talet 
började beskriva kristen tro som "den kristna tros- och livsåskåd
ningen" (och vilken vetenskaplig begreppsapparat utnyttjade sko
lan då)? Och är det bara sakliga argument som ligger bakom att 
terminologin livsfråga-svar så snabbt tog sig över från skolan till 
samfundens självbeskrivningar? Har predikanter och samfunds
medlemmar verkligen genomskådat denna terminologis praktiska 
motiv och teoretiska implikationer, innan de övertog den och bör
jade förstå sig själva med hjälp av den? Och har de fått den hjälp 
till detta av t.ex. den systematiska teologin och av skolan som de 
borde ha rätt till? 

Slutsats 4: Men frånsett all denna problematik är vi nog ändå 
hänvisade till dessa "moderna" perspektiv. Just a tt de stämmer så 
väl med fundamentala mål för skolan bekräftar att de är viktiga 
för oss och att de kan sägas hänga ihop med olika aspekter av 
människors försök att förstå sig själva. Vi behöver kunna förstå 
människor med annan bakgrund än vår egen och leva oss in i de
ras situationer. Vi behöver vårda våra rötter, känna att vi har ett 
kulturarv, h ör hemma någonstans . Och vi behöver kunna ta oss 
själva på allvar, hävda en egen identitet och integritet. Inget av 
detta kan negligeras. Och vi behöver hjälp med att försöka få ihop 
detta till något slags helhet. Religionskunskapsämnet borde vara 
en plats där man hjälps åt med detta. 
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Sven G. Hartman 

Hur religionsämnet formades 

Den som för första gången försöker skapa sig en överblick över 
den svenska skoldebatten under 1900-talet brukar slås av den cen
trala roll som religionsämnet intagit i diskussionen. Religions
undervisningens stora vikt i debatten tror jag dels kan förklaras av 
den historiska bakgrunden, dels av att denna undervisning ställer 
en rad frågor på sin spets som handlar om relationen mellan indi
videns friheter och rättigheter, samhällets intressen och skolans 
uppgift. 

När Sverige genom 1842 års folkskolestadga fick en allmän folk
skola innebar inte det något radikalt nytt för folkundervisningen. 
När folkskolestadgan väl kom, hade svenskarna varit ett läsande 
folk i mer än 150 år, men det skulle ta inemot hundra år innan 
stadgans utbildningsprogram var helt genomfört. 

I 1686 års kyrkolag ålades föräldrar och husbönder att lära barn 
och tjänstefolk att läsa. De skulle också lära sig den kristna trons 
huvudstycken enligt katekesens framställning. Detta tidiga utbild
ningssystem byggde på föräldrarnas undervisningsplikt och på 
prästernas kontroll. Kyrkolagen ålade prästerskapet att genom 
husförhör kontrollera att föräldrarna fuIJföljde sin undervisnings
plikt: 

Thenne Ordning med Catechismi lära och förhör på Landet, skal hela 
åhret igenom wid macht hållas, undantagandes then brådaste Andetijden, 
och när kortaste Dagarna äro. Presterna skola hålla wisse längder på alle 
sine åhörare, Huus ifrån Huus, Gård ifrån Gård, och weta besked, om 
theras framsteg och kunnskap uti theras Christendoms stycken; drifwa 
med flijt ther på at Barn, Drängar och Pijgor, lära läsa i Book, och see med 
egna ögon, hwad Gud i sitt helige Ord biuder och befaller.l 



"Kom fram . Jag fdr 
höra huru ni har 
glömt." 

En husfader förhör 
sitt tjänstefolk och 
sina barn i kateke
sen. Eller är det 
möjligen en bild av 
själva husförhöret 
inför kyrkoherden? 

Målning från 1830-
talet av Back Erik 
Andersson. 
Dalarnas Museum. 
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Reformationen hade gjort kristendomen till en bok- och prediko
religion. Alfabetiseringssträvanden kom ganska tidigt att ingå i 
det reformatoriska programmet. Luther själv hade anvisat meto
der för hemundervisningen. I företalet till sin stora katekes skrev 
han bl.a. följande: 

Det är ... också varje husfaders plikt att åtminstone en gång i veckan för
höra sina barn och sitt tjänstefolk för att utröna, vad de i katekesen veta 
och lära sig, samt, där de intet kunna, med allvar tillhålla dem att lära sig 
den. 

På denna punkt har man velat se paralleller mellan den reformato
riska rörelsen under 1500-talet och 1900-talets politiska revolutio-
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ner.2 Båda dessa sociala krafter behövde instrument för en effektiv 
folkindoktrinering och det skapade man bl.a. genom alfabetisering 
och korta, centrala lärotexter av typen "Luthers lilla katekes" och 
"Maos lilla röda". Det må vara hur som helst med detta, men det 
är ett faktum att läskunnigheten ökade markant både efter refor
mationen i det protestantiska Europa och efter de politiska om
välvningarna i revolutionära stater. 

Att det kyrkliga folkundervisningsprogrammet faktiskt var 
effektivt kan man konstatera än i dag genom att gå till de gamla 
husförhörslängderna, där läskunnigheten och insikterna i den 
kristna tron betygsattes år efter år för alla och envar. Dessa gamla 
kyrkböcker har i modern tid kommit att utgöra ett intressant 
forskningsmaterial som gjort det möjligt att få en inblick i gångna 
tiders levnadsförhållanden och i den tidiga folkundervisningen.3 
Såväl släktforskande amatörer som specialister inom olika veten
skapsområden har i dag tillgång till enorma databaser bestående 
av uppgifter som förts över från gamla kyrkböcker och andra ar
kivhandlingar. 

Genom 1842 års folkskolestadga tog staten över en del av ini
tiativet när det gällde folkundervisningen. Detta berodde förmod
ligen inte på att det gamla systemet med föräldrarnas undervis
ningsplikt helt slutat att fungera, det var snarare det kyrkliga kon
trollmaskineriet som började klicka till följd av 1800-talets snabba 
folkökning och stora folkförflyttningar. Dessutom gjorde sig nya 
kunskapskrav gällande. Det räckte inte längre med att kunna läsa 
fromma texter. En ny tid krävde att folket också kunde skriva och 
räkna, vilket inte hade ingått i det gamla undervisningsprogram
met. 

Från 1842 till 1882 års skolstadga fanns det folkliga undervis
ningssystemet enligt 1686 års kyrkolag parallell t med folkskole
systemet. 1842 års folkskolestadga var nämligen allmänt bindande 
endast när det gällde kravet på att församlingarna skulle hålla 
skola. Den allmänna skolplikten - för barnen - kom i praktiken inte 
att gälla förrän efter 1882 års skolstadga. Det var först då som sy
stemet med föräldrars undervisningsplikt ersattes med en faktisk 
skolplikt för barnen. 

Under hela denna period, och längre än så, var kyrkan huvud
ansvarig för undervisningen. Man kan gott påstå att folkskolan 
under de första 75 åren var en ren religionsskola, inte olik de ko-
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ranskolor man i dag kan se exempelvis i Nordafrika. För folkfler
talet var skolans viktigaste uppgift att ge en förberedande under
visning inför konfirmationsläsningen . 

Religionsämnet upptog den ojämförligt största delen av den 
effektiva arbetstiden i skolan. Också när det gällde ledning och ad
ministration av skolan var det kyrkliga inflytandet stort. Kyrko
herden var självskriven ordförande i skolstyrelsen ända till 1930-
talet och kyrkans inflytandet över folkskolan sträckte sig i allmän
het ännu längre. Detta inflytande ifrågasattes tidigt av många folk
skollärare. Som yrkesgrupp försökte de stärka sin autonomi och 
minska beroendet av kyrkan. Prästerskapet saknade pedagogisk 
utbildning, men var ändå överordnat folkskolans lärare. 

Samhällsförändringar av olika slag trängde så småningom in 
också i skolan. De religiösa och politiska folkrörelserna, som växte 
sig starka runt sekelskiftet, kritiserade det kyrkliga inflytandet. 
Det fanns ofta en klart uttalad motsättning m ellan kyrkan och 
folkrörelserna. Den kyrkliga dominansen minskade successivt. 
Skolans sekularisering påbörjades. Detta återspeglas i den gradvi
sa förändringen av skolans religionsundervisning. Förändringen 
kom till uttryck genom ett delvis nytt undervisningsinneh åll, som 
återspeglas i nya ämnesbeteckningar. Den märks också i ett grad
vis minskat timantal för ämnet. 

Nu går det inte att utan vidare jämföra olika skolepoker med 
varandra. Ända fram till 1878 års normalplan saknades t.ex. enhet
liga normer för en tidsindelning av skolarbetet. Men under dessa 
första årtionden kan man vara säker på att kristendomsundervis
ningen var helt dominerande på flertalet ställen.4 

I tabell 1 finns planeringsramarna för religionsundervisningens 
olika styrdokument från 1878 till 1980. Siffrorna anger det sam
manlagda antalet veckotimmar under sex skolår, vilket alltså inne
bär att det genomsnittliga antalet veckotimmar i religion enligt 
den första normalplanen var 6,3. Motsvarande för räkning var då 
3,7 och för naturkunnighet 1 veckotimme.s 

Timtilldelningen enligt grundskolans läroplaner kan vara svå
rare att sluta sig till, eftersom religionsundervisningen förutsättes 
vara integrerad med övriga samhällsorienterande ämnen. Men i 

Lgr 62 och Lgr 69 fanns det planeringsramar som angav timtilldel
ningen inom ämnesblockets ram. I Lgr 80 finns däremot inga så
dana ramar utan endast en uppgift om hur många timmar den 
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som befrias från religionsundervisning bör kunna räkna med. 
Otydligheten i timtil!delningen för religionsundervisningen har 
ökat på senare år genom att integreringen inom ämnesblocken bli
vit mer genomgripande. 

De förslag till läroplaner som framlades under 1990-talet inne
bar att ämnesbeteckningen åter blev religionskunskap, a tt kravet 
på ämnesintegrering försvann och att timtalet sjönk ytterligare n å
got. De nya timtalen är emellertid inte jämförbara med de tidigare, 
bl.a. till följd av att man reserverat tid för lokal profilverksamhet.6 

Under en stor del av folkskolans 150-åriga historia har religion 
alltså varit ett huvudämne. Detta kan ha bidragit till att de om
vandlingar som religionsämnet har genomgått ofta har varit poli
tiskt känsliga och intensivt omdebatterade. Jag skulle särskilt vilja 
peka på fyra vändpunkter i denna förändringsprocess: 

Den första inträffade årtiondena före 1883 års normalplan när 
man successivt avvecklade det gamla undervisningssystemet som 
byggde på hemmens undervisningsplikt. Därigenom överfördes 
ansvaret på lärare och skola, också när det gällde religionsunder
visningen, trots att religionen mer och mer började betraktas som 
något som låg inom den privata sfären. 

Den andra vändpunkten kom med 1919 års undervisningsplan 
för folkskolan. Under inflytande från liberala och socialdemokra
tiska krafter bröt man med den gamla folkskolans formaliserade 
arbetssätt till förmån för en mer aktiverande och barnanpassad 
undervisning. Det är signifikativt att Luthers lilla katekes försvann 
ur skolan i detta sammanhang, åtminstone på papperet. Därmed 
bröts också traditionen att folkskolan skulle stå för en religions
undervisning som var konfessionellt bunden till Svenska kyrkan. I 
stället fick man en icke konfessionell undervisning i kristendom, 
något som välkomnades av folkrörelserna. 

Den tredje vändpunkten kom 1962, när man i grundskolan 
framförde ett omdebatterat, svårtolkat och även misstolkat krav 
på objektivitet i kristendomsundervisningen. Det innebar att man 
nu fick en allsidig och saklig undervisning om religion. 

Den fjärde vändpunkten kom i samband med 1969 års läro
plan. Då övergick man från en stoffcentrerad undervisning till en 
mer elevcentrerad. Livsfrågeorienteringen spelade en stor roll i 
denna profilförändring. 
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Tabell l. Beteckningar och planeringsramar får skolans religionsunder
visning i olika styrdokument får den obligatoriska skolan 1878 till 1924. 

Styrdokument 

1878 års 
normalplan 

1883 års 
normalplan 

1889 års 
normalplan 

1900 års 
normalplan 

1919 års 
undervisningsplan 

1955 års 
undervisningsplan 

1962 års läroplan 

1969 års läroplan 

1980 års läroplan 

1994 års läroplan 

Ämnets 
benämning 

Antal veckotimmar 
un der sex skolår 

Biblisk historia & katekes 

Biblisk historia & katekes 

Biblisk historia & katekes 

Biblisk historia, bibelläsning 
& katekes 

Kristendom 
Betoning på Nya testamentet och 
Bergspredikan . Någon kyrkohistoria. 
Katekesen utgår. 

Kristendom 
Icke konfessionell undervisning. 

Kristendomskunskap 
Objektivitetskrav. 
Integrering inom Oä/So. 

Religionskunskap 
Livsfrågebegreppet introduceras. 
Fortsatt integrering inom Oä/So. 

32 

32 

30 

28 

12 

12 

12 

11,7 

Människans frågor inför 
livet och tillvaron; 
Religionskunskap 
Förstärkt livsfrågeprofil. 

ca 10,7 
(lägst. 6) 

(mellanst. 4,7) 

lntegrering inom Oä/So. 

Religionskunskap 
Kunskaper om och reflektioner kring 
olika religioner och livsåskådningar. 
Värdeg ru ndsarbete. 
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Möjligen kan man säga att en femte vändpunkt kom med 1990-
talets skolreformer. Skolväsendets kommunalisering, övergången 
från regelstyrning till målstyrning, det ökade utrymmet för frisko
lor och nedtoningen av livsfrågepedagogiken efter Lpo94 har ska
pat nya förutsättningar för religionsundervisningen. Mer om detta 
i följande avsnitt. 

LÄROPLANSUTVECKLINGEN 

De stora linjerna i utvecklingen av skolans religionsundervisning 
har framgått av föregående avsnitt. Här ska jag nu diskutera vilka 
mönster som kan spåras bakom förändringarna i läroplanen. 

Det finns läroplansteorier som hävdar att den allmänna inställ
ningen till läroplaner varierar mellan olika länder och landsändar, 
beroende på den lokala kulturen. I trakter där Bibeln haft eller har 
en stark ställning, där skulle det också finnas en respekt för det 
tryckta ordet och texttolkningen, som i sin tur skulle överföras i 
sättet att förhålla sig till läroplaner. Benägenheten att ta pedago
giska målformuleringar på allvar skulle vara större i protestantis
ka områden än i katolska; så kallade bibelbälten i den religiösa 
geografin skulle alltså motsvaras av läroplansländer i den pedago
giska världen. (Ibland tycker jag mig ha märkt vissa likheter i ton
fallet mellan dem som uttolkar Läroplanens innersta mening och 
dem som förkunnar budskapet hämtat från Den Heliga Skrift -
båda kategorierna bär en bok uti sin famn.) 

Om det ligger någonting i dessa spekulationer finns det sär
skild anledning att fundera något över sättet att skriva målen för 
skolans religionsundervisning. Låt oss börja med Lgr 62 och följa 
utvecklingen framåt. 

Lgr 62 var grundskolans första läroplan. Det gällde då att sam
manfoga tidigare åtskilda undervisningstraditioner från folksko
lan och realskolan. Både lärostoff och arbetssätt angavs utförligt i 
detta måldokument. Första gången jag stiftade bekantskap med 
Lgr 62 slogs jag av förhållandet att det innehåll som angavs för 
grundskolans kristendomskunskap så nära sammanföll med uni
versitetens undervisning i religionsvetenskap. Allting fanns med, 
det var bara det, att hela den omfattande stoffmängden hade kom
primerats in absurdum för att rymmas i grundskolans kurs. Hela 
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den matiga soppan hade kokats ned till en oätlig buljongtärning. 
Och en sak var fullständigt klar: det var lärostoffet som stod i cen
trum. 

Det är knappast någon tvekan om, att ett delmål med hela skol
reformen hade varit att bryta med den gamla folkskolans kyrkligt 
färgade traditioner. När det gäller religionsundervisningen mar
kerades detta genom att beteckningen förändrades från kristen
dom till kristendomskunskap. Ämnet skulle nu integreras med övri
ga samhällsorienterande ämnen, men ämnesbeteckningen fanns 
kvar och likaså de planeringsramar som angav timantalet. 

Till de mest uppmärksammade inslagen i Lgr 62 hörde några 
formuleringar som gällde undervisningen i kristendomskunskap. 
I målen angavs att man skulle orientera om de bibliska skrifternas 
huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik, om huvuddragen i 
kristendomens historia och icke-kristna religioner, men också om 
"de strömningar, som satt de religiösa samlingarnas värde i frå
ga." Denna formulering hade en provokativ verkan i många läger. 
Ännu mer debatt väckte följande rader: 

Undervisningen skall vara objektiv i den meningen, att den meddelar sak
liga kunskaper om olika trosåskädningars innebörd och innehåll utan att 
auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning. Den 
skall vara präglad av vidsynthet och tolerans. Den bör ske på ett sådant 
sätt, att eleverna uppfattar frågeställningarnas allva r och betydelse, och så, 
att den främjar deras personliga utveckling och bidrar till att skapa förstå
else för värdet av en personlig livsåskådning liksom förståelse och respekt 
för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor.7 

Objektivitetskravet togs som utgångspunkt för en kritisk gransk
ning av de vanligaste läromedlen. Det var inte många böcker i 
kristendomskunskap som man menade höll måttet. Det hela ledde 
till en häftig tidningsdebatt och skapade stor osäkerhet hos lä
rarna. Objektivitetskravet var svårt att efterleva, eftersom man var 
osäker på vad det innebar i praktiken. Det skapade en slags kramp 
hos många lärare; man vågade inte längre vara sig själv, man var 
rädd för att påverka på ett sätt som stred mot läroplanen. Jag 
misstänker att denna objektivitetskramp har överförts till nya lä
rargenerationer och finns kvar hos många än i dag. 

Till nyheterna med grundskolan hörde att man avsåg att arbeta 
med en "rullande läroplansreform" . Man skrev inte längre mål-
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dokument med avsikten att de skulle stå sig i femtio år, eller mer. 
Utvecklingen går i dag så snabbt, att något sådant skulle inte vara 
möjligt. Redan efter sju år kom således en ny läroplan. 

I Lgr 69 fick skolans religionsundervisning en ny beteckning, 
religionskunskap. Trots detta är den inte särskilt olik sin föregång
are när det gäller själva uppläggningen. Några formuleringar här 
och var har ändrats, men huvudlinjerna är desamma. Objektivi
tetskravet fick samma formulering, men i debatten gavs det uttolk
ningen "med engagemang och saklighet" .s Läraren fick alltså vara 
engagerad i sin undervisning och påverka sina elever - som om 
något annat skulle ha varit möjligt. Men det viktiga var hur det 
skedde. 

De utförliga direktiven om stoffurval och stoffsekvensering 
hade en något mindre omfattning i Lgr 69. Läraren gavs större 
möjligheter att själv lägga upp arbetet. Det fanns också en allmän 
tendens till minskad bundenhet vid stoffet och ökad elevcentre
ring. Denna tendens var inte lika uttalad ifråga om religionskun
skapen som för andra ämnen, men ändå fanns det en öppning mot 
ett nytt arbetssätt vilket framgick av följande anvisningar: 

Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av 
barn och ungdom ... Det är angeläget att sådana för dem väsentliga frågor 
av livsåskådningsmässig och etisk art blir föremål för ett allsidigt studium 
.. . Med denna utgångspunkt bör undervisningen ge inblick i nutidens 
livsåskådningsmässiga och etiska grundfrågor och aktualisera frågor an
gående fakta och värderingar.9 

Formuleringen "med denna utgångspunkt" angav något av ett 
nytt synsätt. Elevernas egna livsfrågor kunde föras in som en na
turlig startpunkt i religionskunskapen. Denna utgångspunkt skul
le i nästa läroplan komma att bli en huvudingrediens i ämnet. 

Lgr 80 benämner ämnet med den långa rubriken "Människans 
frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap". Kursplanens 
anvisningar visar att elevcentreringen nu har accentuerats. Elever
nas livsfrågor har gjorts till utgångspunkt för studiet, och det tra
ditionella lärostoffet betraktas närmast som ett medel i arbetet 
med livsfrågorna. Greppet är likartat på alla grundskolans stadier. 
Det finns en variation i livsfrågeexemplen och i angivandet av 
stoffet, men i övrigt är uppläggningen densamma: 
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Livsfrågor, tro och etik: Hur olika etiska uppfattningar styr våra hand
lingar och våra ställningstaganden till olika livsfrågor, t ex om rätt och 
orätt, gott och ont, synen på människan och tillvaron. Betydelsen av reli
giös tro när man på olika sätt i livet tar ställning till livsfrågor. De aktuella 
livsfrågorna kan vara av typen ... [här anges olika livsfrågor för olika sta
dier]. 

Undervisningen skall utgå från och anknytas till elevernas egna erfar
enheter, aktuella händelser och företeelser och behandla aktuella personer 
i nutiden. I undervisningen ingår också studier av ... [här anges ett unge
färligt stoffurval för olika stadier]_lO 

I denna läroplan ges stor frihet till läraren att tillsammans med 
klassen planera undervisningen. Religionsämnets integrering med 
övriga ämnen förutsätts på ett mer uttalat sätt än tidigare. 

Lgr 80 markerar en övergång från de tidigare läroplanerna, som 
beskrivit religion och livsåskådning som sociala och kulturella 
fenomen i historien och omvärlden, till en ärnnesbeskrivning som i 
stället betonar religionernas och livsåskådningens funktion för den 
enskilde. Detta sker främst genom att man angivit människans 
livsfrågor som utgångspunkten för undervisningen i ämnet. 

Den förändring som ämnesområdet genomgick i grundskolans 
tre första läroplaner innebar inte bara något av ett undervisnings
metodiskt paradigmskifte - från en stoffcentrerad till en elevcen
trerad grundmodell - det innebar också att nya perspektiv intro
ducerades och nya sätt att gruppera ämnesstoffet. 

Det är troligt att livsfrågeorienteringen i skolans religionsun
dervisning delvis kan förklaras utifrån de teologiska och filosofis
ka strömningar som nådde den svenska debatten under 1960-talet. 
Inflytandet gjorde sig gällande genom att man mer betonade re
ligionernas livstolkande och existentiella betydelse. Religionernas 
historia och dogmatik stod inte i centrum som tidigare, utan det 
var deras betydelse för enskilda människor som ställdes i fokus. 
Liknande tendenser förekom också inom andra ämnen som ingår i 
So-blocket. Mycket i den traditionella historieskrivningens inrikt
ning på politisk historia tonades ned till förmån för studier av 
folkliv och olika tiders sätt att uppfatta vardagen, för att bara 
nämna ett exempel. 

Detta synsätt ledde till att andra begrepp och företeelser blev 
viktiga i undervisningen. Detta medförde i sin tur ämnesteoretiska 
problem som knappast blivit utredda i läroplanerna. Än mindre 
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har de blivit föremål för någon systematisk lärarfortbildning. 
Det är troligt att både denna nya inriktning och de friare och 

mer integrerade arbetsformerna bidrog till att på sätt och vis göra 
religionsämnet otydligare än det varit tidigare. Ämnets identitet 
var inte i första hand knuten till ett lärostoff utan till elevernas 
eget engagemang. Enligt min mening åtföljdes inte omläggningen 
av en tillräcklig begreppslig klarhet i läroplanen. Man angav livs
frågorna som startpunkt, men läroplanen sade inte mycket om 
vart man skulle sträva. Oklarheten bestod bl.a. i att man blandade 
samman undervisningens "vad" och "hur". Ämnesområdet defi
nierades av en undervisningsmetod - livsfrågecentreringen - och 
metoden beskrevs i sin tur genom att man angav de psykologiska 
förutsättningarna för den: förekomsten av livsfrågor hos barn och 
ungdomar. Läroplanens egen motivering för området var alltså 
inte längre ämnesteoretisk, inte heller undervisningsmetodisk, 
utan psykologisk. Utvecklingen under 1990-talet skulle emellertid 
ännu en gång ändra ämnesområdets inriktning. 

1990-TALETS UTVECKLING 

I och med 1990-talet förändrades sättet att skriva läroplaner. I 
överensstämmelse med internationell praxis låter man läroplaner
na innehålla korta anvisningar om mål och innehåll för undervis
ningen, men inga detaljerade anvisningar om hur man ska arbeta. 
Till detta kommer sedan särskilda timplaner och kursplaner, som 
genom strävansmål och uppnåendemål tolkar de övergripande 
målen. Detta ger stort utrymme för enskilda skolor och deras lära
re att i lokala arbetsplaner ta ställning till hur skolarbetet ska bedri
vas för att målen ska uppnås. Detta är ett uttryck för att hela sko
lan under detta årtionde övergick från ett omfattande system med 
regelstyrning till målstyrning. 

Viktigare än förändringarna i sättet att skriva läroplaner var 
ändå den radikala förändringen av hela skolans s tyrsystem som 
påbörjades genom beslutet om skolans kommunalisering 1989. 
Den reella makten över skolan och kontrollen av dess verksamhet 
har fått nya former. Detta bestämmer också förutsättningarna för 
såväl läroplanstolkning som arbetet med lokala planer. (Ses. 14) 

Utbildningspolitiker vill gärna kalla detta för en valfrihetsre-
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form och det är riktigt att valfriheten i många avseenden är större i 
dagens skola än i gårdagens. Det nya styrsystemet bygger på ett 
antal principer som i flera bemärkelser bryter mot det planerings
system som tidigare formade skolan. Flera vitala aspekter av da
gens skolarbete styrs av en ekonomisk logik, inte en pedagogisk. 
Detta är en trend som kunnat iakttas i de flesta västerländska län
der under 1900-talets slut. Friskolor var tidigare sällsynta i Sve
rige. Nu ökar de drastiskt och ett stort antal friskolor har en nära 
anknytning till bestämda religiösa grupperingar. Indirekt påver
kar detta förutsättningarna för den allmänna skolans undervis
ning på livsåskådningsområdet. 

Sättet att skriva läroplaner har förändrats också i ett annat av
seende. Grundskolans första läroplaner tillkom genom ett omfatt
ande utredningsmaskineri som involverade många företrädare för 
lärarkåren. I slutet av 1980-talets tycks företrädare för forskning 
och annan expertis ha fått ansvaret; när millennieskiftet nalkades 
tycktes det avgörande inflytandet över läroplansarbetet ligga på 
politisk nivå. Denna utveckling blir kanske ofrånkomlig när sko
lans styrsystem i så stor utsträckning övergått från en pedagogisk 
logik till en ekonomisk. Det hela torde medföra att den så omta
lade decentralisering som skedde i samband med skolans kommu
nalisering i själva verket har satts ur spel genom en ökad politisk 
centralstyrning. 

1990-talets stora läroplansförändringar inleddes på gammalt vis 
genom en stort upplagd utredning. Skola får bildning (SOU 1992:94) 
gav förslag till flera stora förändringar. De gäller först och främst 
hela läroplanens uppläggning och dess ställning i skolarbetet. De 
nya läroplanerna h ar betydligt mindre omfattning än tidigare och 
omfattar endast mål och riktlinjer där själva värdegrunden formu
leras. I avsnittet om skolans värdegrund gör den kristna traditio
nen något av en comeback i läroplanssammanhang genom följande 
formulering: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och 
utsatta samt alla människors lika värde utgör kärnan i de värden skolan 
skall gestalta och förmedla ... Det är vä rden som bland annat genom kris
ten etik och västerländsk humanism har djup förankring i vårt land.11 

Begreppen "kristen etik" och "västerländsk hwnanism" fick en 
egen utredning i en särskild bilaga. Där ges dessa begrepp en in-
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nebörd som har ganska litet att göra med den kristendomstolk
ning som förr i tiden präglade skolans verksamhet. Icke desto 
mindre blev just dessa rader i läroplansförslaget föremål för in
tensiv debatt i media och riksdag. Kritiker i olika läger menade att 
det var olyckligt att knyta den allmänna skolans värdegrund till 
en speciell tradition, dvs. den kristna. Företrädare för Krist-Demo
kratiska Samhällspartiet, numera Kristdemokraterna (KO) drev 
emellertid frågan hårt och det är tydligt att just termen "kristen 
etik" hade ett särskilt symbolvärde för partiet. När läroplanstexten 
sedan fastställdes hade detta textparti snarast förstärkts: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos elever för
ankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi
skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmed
la. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskän
sla, generositet, tolerans och ansvarstagande.12 

Objektivitetsfrågan har de senaste årtiondena vidgats till att gälla 
också andra ämnesområden än religionsundervisningen. I avsnit
tet om skolans värdegrund finns nu flera generella formuleringar 
som har direkt tillämpning på denna problematik. 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstagan
den och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara saklig och 
allsidig. Alla föräldrar skall med samma för troende kunna skicka sina 
barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till 
fö rmån för den ena eller andra av åskådningen. 

Alla som verkar i skolan skall alltid hävda de grundläggande vä rden som 
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som 
strider mot dem.13 

Mycket av otydligheten i sättet att beskriva religionskunskapen i 
Lgr 80 arbetades enligt min mening bort i det kursplanefdrslag som 
fanns med i Skola får bildning. Genom att föra in begreppet livs
tolkning i målskrivningen som en motpol till elevernas egna frågor 
gavs ämnet en struktur, som både anger utgångspunkten (tros
och livsåskådningsfrågor), och ett mål att sträva efter (att utveckla 
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en egen livstolkning). Det ämnesteoretiskt oklara begreppet "livs
frågor" ersattes med flera uttryck som: tros- och livsåskådnings
frågor, frågor om livets mening, frågor om personlig identitet. Till 
denna struktur knöts sedan grundläggande kunskaper om religio
ner och livsåskådningar. 

Tros- och livsåskådningsfrågor bearbetas ständigt mer eller mindre med
vetet av människor .... Arbetet med frågor om tro, om livets mening och 
om personlig identitet är en del av människans livstolkning. Livstolkning 
kan definieras som ett sätt att organisera upplevelsevärlden. En personlig 
livstolkning ger människor mönster för att tyda tillvaron. Att utveckla en 
livstolkning eller livsåskådning är en process som pågår hela livet. .. . Sko
lans religionsundervisning har som syfte att stimulera och främja elever
nas livstolkningsprocess och därvid låta dem få möta de viktigaste livs
åskådningstraditionerna.14 

Bara några månader efter att detta kursplaneförslag hade presen
terats i Skola får bildning, kom ytterligare en utredning med förslag 
till kursplaner, SOU 1993:2. Där fanns ett helt nytt kursplaneför
slag för religionskunskapen. Det präglades av ett annat synsätt. 
Här var det inte elevens livstolkningsprocess som stod i centrum 
utan skolans samhällsuppdrag att förmedla kunskaper till den upp
växande generationen. Detta ordval är iögonfallande och utgör en 
i det närmaste provokativ kursändring jämfört med tidigare läro
planstexter. Det antyder ett pedagogiskt synsätt där kunskaper ses 
som förutsättningen för elevens reflektion, inte tvärtom. I det för
sta förslaget var turordningen den omvända, vilket visar att kun
skapssynen i de två förslagen var mycket olika. Återigen är det re
ligion och livsåskådning som företeelser eller fenomen som ska 
studeras. Religionernas funktion för den enskilde och den enskil
des möjlighet att forma en egen livsåskådning ges liten p lats. Det 
nya förslaget uppvisade därigenom flera gemensamma drag med 
Lgr 62 och med målskrivningar som till och med ligger längre till
baka i tiden än så . 

Det kristna inslaget i svenskt samhällsliv och kulturarv beto
nades starkt. Dessa partier i kursplaneförslaget debatterades inten
sivt. Brådskan var stor eftersom politikerna ville avsluta processen 
före riksdagsvalet hösten 1994. Texten i kursplaneförslaget revide
rades inför kursplanebeslutet. En del av de mest iögonfallande ut
trycken för en förmedlingspedagogisk modell tonades ned, men 
det synsätt som hade formulerats i Skola får bildning övergavs till 
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förmån för det senare kursplaneförslaget. Läsaren uppmanas att 
själv jämföra de olika textförslagen med den version som slutligen 
fastlades i Lpo94. En noggrann läsning av dessa dokument avslö
jar motsättningar mellan läroplansexpertis och politiska intressen, 
och skillnader mellan två olika sätt att se på religionsundervis
ning. 

Till skolans uppgifter hör att ge eleverna möjligheter att skaffa sig kun
skaper om och stimulera till reflektioner kring olika religioner och livs
åskådningar som en grund för varje elevs eget ställningstagande. Reli
gionskunskapen skall vidga och fördjupa elevernas erfarenhets- och be
greppsvärld, ge dem möjligheter att reflektera över religiösa, moraliska 
och etiska frågor samt rusta dem inför ansvaret som medmänniskor och 
samhällsmedlemmar. Eleverna skall utveckla respekt för varje människas 
rätt att ha sin egen livsåskådning. 

Att bearbeta existentiella frågor och trosfrågor och att betrakta tillvaron 
utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig utvecklingsprocess. Varje 
människa behöver reflektera över sådana frågor och skaffa sig redskap i 
form av traditioner, språk och symboler som behövs för att söka en me
ning i de situationer som man ställs inför i livet.15 

När Lpo94 fastställdes var det meningen att den skulle ligga fast 
under tämligen lång tid. Ganska snart startades emellertid ett in
gående revisions- och utvecklingsarbete i främst tre avseenden: en 
vidgning av läroplanen till att omfatta även förskolan, en stor sats
ning på att få skolorna att uppm ärksamma och tillämpa läropla
nens formuleringar om skolans värdegrund samt en betydande re
videring av kursplanerna. 

Vad den nya versionen av läroplanen beträffar kan man notera 
att den omstridda formuleringen "I överensstämmelse med den 
etik som förvaltas av kristen etik och västerländsk humanism" 
inte längre finns med i texten. De försvann av allt att döma i tyst
het. Det är anmärkningsvärt med tanke på den politiska turbulens 
som dessa ord föranledde i riksdagen 1993. Detta visar hur bero
ende sådana läroplansfrågor blivit av konjunktursvängningar i 
rikspolitiken. 

När det gäller kursplanearbetet kan man konstatera att själva 
arbetsproceduren förändrats. De stora expertgruppernas tid är 
förbi. Det är h andläggare vid utbildningsdepartementet och skol
verket som har det avgörande inflytande. Förslagen läggs ut på 
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nätet och det står var och en fritt att skicka in synpunkter. Vilka 
synpunkter som beaktas avgörs förmodligen av personer som är 
centralt placerade i utbildningsdepartement och skolverk. Utrym
met för lobbying förefaller finnas kvar. Paradigmskiftet från cen
tralstyrning till decentralisering tycks i detta avseende mest lett till 
att centralmakten ökat sitt inflytande. 

Den kursplanetext som fanns utlagd på nätet våren 2000 ger in
tryck av att vara en kompromiss mellan tidigare divergerande 
uppfattningar i kursplanefrågan.16 Begreppen livsfrågor och livs
tolkning har åter tagits i bruk. Samtidigt betonas den kristna tradi
tionens specifika betydelse för det svenska samhället. Bibelkun
skap ses därför som en viktig förutsättning för att förstå svensk 
kultur. Å andra sidan framhålls det gemensamma ursprunget för 
de tre stora bokreligionerna: judendom, kristendom och islam. 

Etiken ges en mer framträdande plats än tidigare. Jag förmodar 
att detta återspeglar värdegrundsarbetet. Möjligen kan detta också 
förstås som att religionskunskapen blev det ämne som kunde in
hösta vissa fördelar från det omfattande värdegrundsarbetet. 

KORT OM GYMNASIESKOLAN 

I samband med skoljubileer och liknande högtidligheter brukar 
man tala om gymnasieskolans medeltida rötter. Och det är riktigt 
att det finn s linjer tillbaka till kloster och katedraler, men i hu
vudsak får man nog säga att det är i det protestantiska 1600-talet 
som vi finner gymnasieskolans begynnelse. Det låg i linje med de 
svenska stormaktsanspråken att bygga upp en skola som kunde 
förse kyrka och stat med ämbetsmän av olika slag. 

Det gamla gymnasiet var inte någon tjusig skolform; det var 
trångt och bullrigt, det förekom stryk och översitteri, mycket latin 
och grekiska, nästan allt upplagt på att lära utantill. Banden till 
kyrkan var starka. Djäknarna fick ta över en del av de funktioner 
som klosterordnarna hade stått för under den katolska tiden. Re
gelbundet sjöng gossarna i kyrkan på gudstjänster och förrätt
ningar, inte minst vid begravningar. Detta var en del av studie
finansieringen och på så sätt kom gymnasiet att för somliga pojkar 
bli en försörjningsinrättning snarare än en plats för studier. Stora 
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delar av det lägre prästerskapet fick i stort sett all sin utbildning i 
dessa skolor. Detta präglade undervisningens uppläggning. 

Det var svårt att rekrytera lärare till dessa skolor. För att åtmin
stone få några att ställa upp fick lärarna räkna dubbla tjänsteår i 
prästkarriären. Bättre mans barn sändes inte till gymnasieskolor
na. De studerade i hemmen under informatorer till dess att det var 
dags att göra bildningsresor på kontinenten, eller läsa vid univer
sitet. 

Det stora statuslyftet för gymnasieskolan skedde när man i ny
humanistisk anda inrättade läroverken på 1860-talet. Universiteten 
överlät en del av sin examinationsrätt till läroverken så att det blev 
möjligt att avlägga studentexamen, så att man inte längre behövde 
tentera in vid universiteten. Undervisningen fick mer uttalade 
bildningsmål och hade en allmänt bildande och studieförberedan
de inriktning. Läroverkslärarna blev en aktad yrkesgrupp som 
hade ansvaret för fostran av de ynglingar som skulle bygga lan
dets framtid. 

Kyrkans inflytande över gymnasieskolan kvarstod emellertid 
under lång tid. Biskopen var inspektor, eller eforus som det hette, 
vid gymnasierna ända in på 1950-talet. 

Debatten om gymnasieskolans religionsundervisning förefaller 
inte ha varit lika intensiv som den som ägnats åt lägre stadier. 
Möjligen kan man säga att kritiken av det kyrkliga inflytandet 
mest kom att kanaliseras genom den mycket segslitna diskussio
nen om de klassiska språkens oerhört dominerande ställning, ett 
arv från prästskolans dagar som levde kvar långt in på 1900-talet. I 
övrigt får man konstatera att gymnasieskolan på några betydelse
fulla punkter skiljer sig från de lägre skolformerna och detta har 
säkert påverkat läroplansdebatten: 

• Gymnasieskolan har aldrig varit obligatorisk; under lång tid re
kryterade man endast en liten del av befolkningen. Låt vara att 
gymnasieskolan i dag samlar nästan alla ungdomar i en årskull, 
men gymnasieeleven har aldrig varit skolpliktig. Frågan om 
kristendomsundervisning som medel för en bred folkfostran 
har därför inte varit aktuell på samma sätt som när det gäller 
den obligatoriska skolan. 

• Lärarprofessionen ser olika ut i de olika skolformerna. Folksko
lans och grundskolans klasslärarsystem medförde att lärarna 
där i regel inte hade den ämneskompetens som gymnasiesko-
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lans lärare hade. Detta bidrog till att beroendet av läromedel 
blev särskilt stort i de obligatoriska skolformerna. I gymnasie
skolan och dess föregångare kunde man mer lita till den en skil
de ämneslärarens insatser. 

• Elevrollerna har sett olika ut i de olika skolformerna. I de lägre 
skolformerna h ar det varit fråga om folk.fostran av små elever, 
men i gymnasieskolan har det mer gällt bildningsprocesser för 
ynglingar, och så småningom även unga kvinnor. 

• När religionsämnet i gymnasieskolan har diskuterats har debat
ten oftast gällt om ämnet ska vara kvar eller inte, snarare än vad 
undervisningen skulle behandla, alltså ämnets legitimitet i 
gymnasiet snarare än urvalsfrågorna. 

Jag tror att dessa skillnader kan ha bidragit till att debatten om re
ligionsämnet varit häftigare och tydligare när det gäller det obliga
toriska skolväsendet. Icke desto mindre var det i an slutning till 
debatten om antalet undervisningstimmar i religion på gymnasiet 
som den stora namninsamlingen, med över tre miljoner namn
underskrifter, kom till stånd 1963. Svenska utbildningspolitiker 
har ännu inte h ämtat sig efter den chocken, den ledde nämligen 
till bildandet av ett nytt politiskt parti, Kristen Demokratisk Sam
ling, i dag med beteckningen Kristdemokraterna (KO). 

Det händelserika 1990-talet bjöd på en viss dramatik också när 
det gällde gymnasieskolans religionsundervisning. Liknande på
tryckningar som skedde när det gällde formuleringarna i grund
skolans läroplan och kursplan tycks ha förekommit när det gäller 
gymnasieskolan. Religionsämnet förklarades som ett kärnämne, vil
ket innebär att det blev obligatoriskt för samtliga 16 program. Det 
medförde att väsentligt fler gymnasieelever än tidigare nu får 
möta ämnet i sina studier. Ämnets plats är emellertid fortfarande 
omstridd främst med hänvisning till den stoffträngsel som uppl
evs som ett problem för flera program. Ämnesuppbyggnaden på
minner om den som finns i Lpo94. 

Syftet med undervisningen i religionskunskap är att eleverna skall möta 
religioner och livsåskådningar utifrån olika infallsvinklar. Eleverna skall 
få vidga och fördjupa sin erfa renhets- och begreppsvärld och stimuleras 
att reflektera över religiösa, etiska och moraliska frågor, och över vad det 
innebär att ta ansvar som medmänniska och samhällsmedlem .17 
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I den politiska processen bakom läroplanen utmönstrades livs tolk
ningsbegreppet också ur gymnasieskolans kursplan. Motivet var 
förmodligen också här att stärka undervisningens kunskapsför
medlande karaktär. Men här och var dröjer sig ändå tolknings
aspekten kvar, mer påtagligt i gymnasiets kursplaner än i Lpo94: 

Människan behöver mönster med vars hjälp man kan tolka tillvaron och 
finna mening och innehåll i den. Sådana mönster och tolkningar kommer 
till uttryck i religioner och livsåskådningar av olika slag som tar ställning 
till frågor om gudstro, verklighetsuppfattning, människosyn, samhälls
uppfattning, etik, kultur och estetik. Det är den innehållsliga sidan av livs
åskådningsutbildningen.18 

Jag tycker mig kunna iaktta åtminstone fyra skeden i den långa 
utvecklingen av gymnasieskolans religionsundervisning. Till en 
början gällde det att ge en yrkesforberedande ämbetsutbildning -
flertalet elever skulle bli präster. 

I mitten av 1800-talet ändrades inriktningen på ett avgörande 
sätt och studierna inriktades mer på de allmänna bildningsmål som 
genomsyrade läroverken. Man studerade kristendomen främst 
som en del av det bärande kulturarvet. 

Under 1900-talet utvecklades ämnet i en mer privatiserande in
riktning. Ungdomsåren sågs som den period i livet när den unge 
söker sin livsväg och brottas med de stora frågorna. Och då kan 
det ju inte skada med litet livsåskådningsstudier. Studiet av reli
gionernas värld kom att betraktas som ett led i elevernas person
lighetsutveckling, ett inslag som inte ansågs nödvändigt på alla ut
bildningslinjer. 

De senaste årens händelser tyder på att ämnet ännu en gång 
håller på att få en ny inriktning. En orsak till att religion blivit ett 
kärnämne kan ha varit att man ser ämnet som en viktig del av en 
medborgarutbildning som blivit alltmer nödvändig i det multikul
turella Sverige. Denna argumentation för ämnet påminner litet om 
de tankegångar som förekom när läroverken sökte sin form för 
snart 150 år sedan, det är bara det att det svenska samhället i dag 
ser helt annorlunda ut. 
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LÄROPLANSKODER I SKOLANS RELIGIONS
UNDERVISNING 

Begreppet "läroplanskod" är centralt inom den forskningsriktning 
som kallas läroplansteori. Man menar då de grundläggande prin
ciper som ligger bakom en läroplan, och sättet att på olika nivåer 
styra och kontrollera mål, innehåll och undervisningsmetoder som 
en läroplan innebär. Så har man talat om att den svenska skolan 
har präglats av - i tur och ordning - en klassisk, en moralisk och 
en rationell läroplanskod.19 

Det gamla läroverket byggde helt på det klassiska arvet. An
tiken sågs som en förlorad guldålder vars bildningsideal skulle 
återskapas genom latinstudier och läsning av antikens författare. 
Folkskolan dominerades enligt detta synsätt av en moralisk läro
planskod. Folkskolans uppgift var att disciplinera folkets breda 
lager. Det gällde att lära folk veta hut, lyda överheten och arbeta 
för kung och fosterland. Den rationella läroplanskoden växte fram 
under de stora skolreformerna efter andra världskriget. Det gällde 
då att på vetenskaplig grund forma rationella mål för skolan för 
att därigenom styra sarnhällsutvecklingen. Skolan blev ett instru
ment för de s.k. samhällsingenjörerna. Utbildningspolitiken i Skola 
for bildning kan ses som en motreaktion på den rationella läro
planskoden. 

När det gäller läroplanen för religionsämnet menar jag att de 
tre läroplanskoderna är otillräckliga för att fånga läroplansdebat
ten. Även om religionsundervisningen var ett nyckelämne i den ti
diga skolhistorien, och därmed även i den moraliska läroplans
koden, så var ämnets uttalade m ål snarare teologiskt än moraliskt. 
Skolans religionsundervisning var, och är fortfarande, den vikti
gaste delen i kyrkornas dopundervisning. Till dopet finns nämli
gen kopplat ett nytestamentligt krav på undervisning. I missions
befallningen heter det: "Gå därför ut och gör alla folk till lär
jungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens 
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er."(Matt. 28: 
19-20) 

Uppgiften att undervisa var alltså från början en central ange
lägenhet i kristen tradition och så är fortfarande fallet för de sam
fund som i dag har förväntningar på skolans religionsundervis
ning. Den läroplanskod som genomsyrade den tidiga folkskolan 
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var alltså teologisk snarare än "moralisk". När den kristna tron 
förlorade mark i det svenska samhället decennierna runt förra se
kelskiftet kan man kanske säga att den teologiska läroplanskoden 
övergick i en moralisk, för att inte säga moralistisk. 

När det gäller valet av innehåll i religionsundervisningen finns 
det i den svenska skolan ett tydligt mönster, som visar en gradvis 
minskande konfessionell prägel och en ökande pluralitet. Detta 
mönster har medfört en markant ökning av stoffområdet från ka
tekesens strikta sammanfattning av kristen tro till en översikt över 
religionernas värld och de stora livsåskådningstraditionerna. Det
ta ska ställas mot en lika markant minskning av ämnets timtill
delning. En minskad undervisningsinsats sprids alltså ut över ett 
snabbt expanderande stoffområde enligt nedanstående översikt. 

1842 Kristen tro enligt Svenska kyrkans lära. 

1919 Kristen tro enligt allmän protestantisk tolkning. 

1962 Kunskaper om kristendomens urkunder och historia 
samt om alternativa uppfattningar. 

1969 Individualiserad orientering bland olika religioner och 
li vsåskå dningssys tem. 

1994 Kunskaper p å olika nivåer om religioner och livsåskåd
ningssystem. 

Debatten om dessa förändringar har varit intensiv. Man kan fråga 
sig varför just religionsämnet varit så kontroversiellt. Det är svårt 
att ge något generellt svar på den frågan, men jag kan tänka mig 
flera bidragande orsaker till att så blivit fallet: 

• Religionsämnet var länge huvudämnet i en skola som utforma
des för de breda massorna på överhetens och prästerskapets 
villkor. Undervisningen hade utan tvekan en konservativ 
grundton, som inte uppskattades i radikala kretsar. Den sven
ska arbetarrörelsen var, i motsats till exempelvis den engelska, 
antiklerikal. Den radikala kritiken av skolan s religionsunder
visning uttrycktes klarast av Ellen Key i hennes bok Barnets år
hundrade. Boken kom ut vid sekelskiftet och blev en internatio
nell bästsäljare utan like i svensk pedagogik. Key ägnar ett helt 
kapitel åt kritik av den traditionella religionsundervisningen.20 
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• Religionsämnet har utvecklats allteftersom skolarbetet har för
ändrats. Denna utveckling har följts med oro av kristna grup
per, som oftast velat bevara allt vid det gamla, bl.a. för att kyr
kornas egen undervisning hela tiden förutsatt att skolan ska ge 
de grundläggande kunskaperna. Dessa grupper har varit väl or
ganiserade och har haft ett betydande politiskt inflytande. 

• Religionsämnets karaktär är sådan att den ställer frågan om den 
enskildes rätt gentemot samhällets på sin spets. Vilken typ av 
påverkan från skolans sida är förenlig med religionsfriheten 
och med tanke- och yttrandefriheten? Det finns internationell 
lagstiftning som säkerställer föräldrars rätt att ge sina barn den 
fostran och den religionsundervisning som de önskar. Denna 
rätt h ar i vissa fall kommit i konflikt med obligatoriet i den 
svenska skolan. Problemet har accentuerats av de senaste årens 
invandring av grupper med olika religiös bakgrund. 

Mer än de flesta skolämnen har alltså religionsämnet varit föremål 
för läroplansdebatt. Inte en enda läroplansförändring har föresla
gits utan åtminstone en kungauppvaktning, en namninsamling el
ler uppvaktning i riksdagens utbildningsutskott. Den stora namn
insamlingen 1963 har satt spår långt in i våra dagar. 

Debatten om religionsämnet har inte bara gällt innehållet och 
lärostoffets gradvisa sekularisering och ökade pluralism. Det 
grundläggande förhållningssättet till stoffet och undervisningen 
har de senaste årtionden a blivit en nyckelfråga. Här tycker jag mig 
kunna urskilja två skilda läroplanskoder. Låt oss kalla dem för en 
prokJamatorisk, respektive en dialogisk läroplanskod. Båda kan 
spåras långt tillbaka i tiden och förknippas med olika teologiska 
och pedagogiska synsätt. 

Den proklamatoriska läroplanskoden bygger på antagandet 
att det finns ett nära samband mellan kvantiteten undervisning 
och inlärningseffekt, och en god överensstämmelse mellan det lä
raren lär ut och det eleven lär in. Man räknar med en slags auto
matik som gör att undervisning alltid leder i riktning mot det ön
skade målet. Den viktigaste förutsättningen för inlärning är, enligt 
detta synsätt, att en lärare får tillfälle att lära ut. Initiativet ligger 
hos läraren och själva utlärandet är drivkraften i den pedagogiska 
processen. Därför menar man att det också finns en direkt relation 
mellan mängden undervisning och uppnådda resultat. 
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Denna tilltro till undervisningens möjligheter förekommer i 
många olika sammanhang. Det är långt ifrån bara i religionsämnet 
som läroplansdiskussionen har dominerats av kampen om antalet 
timmar på schemat. Denna uppfattning får naturligtvis också kon
sekvenser för sättet att undervisa. Läraren och lärostoffet blir vik
tigare än den lärande. I religiösa sammanhang får läraren dess
utom del av lärostoffets upphöjda karaktär. Lärarens uppgift blir 
ett kall, rent av till ett läroämbete. Enligt den mest extrema ytt
ringen av detta synsätt behöver man inte bekymra sig om elever
nas beredskap att ta emot undervisningen, ty Ordet vänder inte 
fruktlöst tillbaka. 

Poetiskt formulerad inspiration har den proklamatoriska läro
planskoden kunnat hämta hos profeten Jesaja: 

Liksom regn faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar 
jorden, får den att grönska och bära frukt, och ger säd att så och bröd att 
äta, så är det med ordet som kommer från min mun; det vänder inte frukt
löst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. 

Jesaja 55:10-11 

En mer handfast beskrivning av religionslärarens uppgift och ar
betsförhållanden har nog en och annan tyckt sig kunna finna i föl
jande textavsnitt: 

... förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja -
tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då männi
skorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene 
läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de 
önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. 
Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger 
en förkunnare och fullfölj din tjänst. 

2 Tim. 4:2-5 

Lägg märke till att det här finns ett omvänt förhållande mellan 
undervisningsvolym och elevintresse. Just när budskapet inte 
efterfrågas måste det proklameras särskilt flitigt. 

Mot detta synsätt skulle jag alltså vilja ställa en dialogisk läro
planskod. Där ligger den pedagogiska processens avgörande mo
ment i interaktionen mellan den talande och den lyssnande, eller i 
mötet mellan det skrivna och den som läser. Kvaliten i elevens be
hållning av undervisning och inlärning är en nyckelfråga. Däri-
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genom förskjuts tyngdpunkten i undervisningen från läraren och 
stoffet närmare till eleven. Eller som den progressiva pedagogi
kens fader, John Dewey, skrev redan vid sekel skiftet: 

Den förändring som nu äger rum i vår undervisning är e n ändring av gra
vitationspunkten, en revolution inte olik den som Copernicus presente
rade när astronomins centrum skiftade från jorden till solen. J detta fall 
blir barnet solen omkring vilken undervisningsmetoderna kretsar. Barnet 
är det centrum kring vilket de organiseras.21 

Det var inte Dewey som uttryckte denna tanke första gången. 
Detta synsätt möter man hos Sokrates i hans förlösande samtals
konst, så som den skildrats av Platon. Man kan också finna denna 
tanke i Bibeln. Paulus tycks ha strävat efter att upprätta ett dia
logiskt förh ållningssätt gentemot sina åhörare. För att vinna judar 
har han varit som en jude, för romare som en romare. Allt har han 
varit för alla, för att åtminstone rädda några (1 Kor. 19-23). 

När man i religionspedagogiska sammanhang försöker ta upp 
diskussionen om undervisningsprocessens drivkraft och centrum, 
händer det att någon avfärdar hela problemet genom att åberopa 
ett annat ord av Paulus, som minsann säger att tron kommer ge
nom predikan (Rom 10:17). Punkt. Eller om det nu är genom "för
kunnelsen", som det litet mer urvattnat heter i den senaste sven
ska översättningen. - Alltså, den avgörande drivkraften i det pe
dagogiska skeendet, det riktningsgivande initiativet, skulle ligga 
hos läraren/ undervisaren, inte hos eleven/ åhöraren, och inte i 
d ialogen mellan den som lär ut och den som lär in. 

Är det en tillfällighet, att det ord som nu översätts med 
"förkunnelse", i grundtexten har en betydelse som snarare svarar 
mot företeelsen " lyssnande"? Det Paulu s i själva verket skrev till 
församlingen i Rom var all tså att tron "bygger på lyssnandet, och 
lyssnandet till Kristi ord". Den avgörande drivkraften ligger enligt 
detta synsätt hos åhöraren och i relationen mellan åhöraren och 
förkunnaren, eller snarare m ellan åhöraren och det som förkun
nas. En ursprunglig pedagogisk ide med dialogiska förtecken har 
alltså i den svenska bibelöversättningen förvandlats till en helt 
ann an ide, som närmast svarar mot det vi kallat den proklama
toriska läroplanskoden.22 

Det finns i kyrkohistorien exempel på olika missionsstrategier 
som i mycket påminner om de två läroplanskoder som jag här h ar 
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antytt. Den proklamatoriska koden finns företrädd i missionsorga
nisationer som har sina rötter i vissa frikyrkor i. Europa och USA. 
Man väljer där att relativt oförändrat föra ut hela sitt program till 
nya miljöer och man ser inget behov att nytolka sitt budskap för 
nya åhörare och nya förhållanden. De oftast anförda exemplet på 
en mer dialogisk strategi är den märkliga jesuitmissionen i Kina 
och Sydamerika under 1600- och 1700-talen. Den förbjöds med ti
den av makthavarna i Vatikanen med motiveringen att den varit 
all tför synkretistisk; missionärerna hade i sin strävan att upprätta 
en dialog tagit alltför stort intryck av den lokala kulturen. 

Det har säkerligen redan framgått att framställningen i denna 
bok på flera punkter symp atiserar med ett dialogiskt förhållnings
sätt. Så är också fallet med det mesta som skrivits inom svensk 
religionspedagogik de senaste tjugo åren. Därmed är det inte sagt 
att också undervisningen i religionskunskap har haft d enna inrikt
ning. Vad läroplanen säger är en sak och det som sker i klassrum
met en annan. Om den saken går inte att veta så m ycket mer än att 
lära och liv inte alltid är samma sak, inte ens i religionsundervis
ningens värld.23 

Det har funnits variationer i det dialogiska synsättet. Det ligger 
kanske i sakens natur att en dialogisk undervisningmodell som 
sätter eleverna och deras livsfrågor i centrum inte kan uniforme
ras. Sven-Åke Selander har givit en god sammanfattning av olika 
svenska bidrag till detta variationsrika undervisningsideal.24 

Låt oss återvända till målskrivningen för den svenska skolans 
religionsundervisning. Den har under senare år pendlat mellan 
den proklamatoriska och den dialogiska läroplanskoden. Samti
digt har valet av lärostoff förändrats och vidgats. Under 1990-talet 
blev p endelrörelserna anmärkningsvärt kraftiga. Detta visar a tt re
ligionsämnet behållit mycket av sin politiska laddning. I d en ut
bildningspolitiska debatten blev det under 1990-talet också möjligt 
a tt koppla samman proklamatoriska ideal med samtidens svaghet 
för allt som kunde förknippas med begreppsparet "kunskap och 
kompetens". Att ha kunskap om religion var både legitimt och 
önskvärt. Det dialogiska förhållningssättet kunde däremot föras 
till det lika diffusa begreppet "flumpedagogik". 

Man kan fråga sig h ur stor roll de debatterade kursplane
texterna kommer att spela i det praktiska skolarbetet. Det ligger 
något ironiskt i detta a tt de verkligt betydelsefulla besluten i 1990-
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talets reformarbete innebär att det pedagogiska arbetssättet ska 
bestämmas på de lokala skolenheterna. Vad betyder då en formu
lering i kursplanen? Ett lärarlag kan således välja en proklama
torisk ansats som den i kursplaneförslaget från 1993. Ett annat lä
rarlag kan välja att arbeta i anslutning till det dialogiska synsätt 
som fanns i kursplaneförslaget från 1992. Ett tredje kan välja att 
tona ner ämnesområdet till ett minimum för att i stället förstärka 
undervisningen på andra samh ällsmi enterande områden. De olika 
kursplaneförslagen har tydliggjort olika läroplanskoder, men i 
fortsättningen förväntas lärarna själva välja arbetssätt och beskriva 
detta i en lokal arbetsplan. 

I SKÄRNINGSPUNKTEN MELLAN PEDAGOGISK 
CENTRALISM OCH SAMHÄLLELIG PLURALISM 

Det finns ett centralt problemkomplex som jag tror påverkar de 
flesta aspekter av skolans verksamhet och kanske speciellt under
visningen på livsåskådningsområdet. Problemet uppstår i mötet 
mellan ett centralistiskt skolsystem och ett pluralistiskt samhälle. 

Det har visserligen varit mycket tal om decentralisering på se
nare tid, men jag tror att det tidiga 90-talets häftiga debatt kring 
frågan om skolans kommunalisering i själva verket kan tas som ett 
tecken på hur pass centralistisk den svenska skolan har varit och 
fortfarande är. Detta är väl något som går tillbaka till Gustav Vasa 
och gammal svensk förvaltningstradition. På skolans område har 
detta tagit sig uttryck i samlade och enhetliga lösningar på kom
plicerade och stora frågor. Lösningarna har också i allmänhet förts 
in ovanifrån i skolsystemet. - Hur som helst, det är inte bara mål
sättningen om en likvärdig utbildning som har lett till en i det när
maste likformig skola. 

Den svenska skolan har sina rötter i ett samhälle som också det 
präglats av stor enhetlighet. När folkskolan etablerades rådde fort
farande en tämligen kompakt Luthersk enhetskultur. Också efter 
det att sekulariseringen minskat kyrkans inflytande var den sven
ska kultursituationen tämligen sluten. Men efter andra världskri
get har pluralismen ökat i allt snabbare takt. 
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Centralism 

1 2 

Enhetskultur Pluralism 

3 4 

Decentralism 

Figur 1. Fyra olika samhällslägen för formuleringen av skolans mål när det 
gäller undervisning i religionskunskap och andra värdeladdade ämnesområ
den. 

För skolans del har det inneburit att vissa grundläggande för
utsättningar för arbetet har förändrats. I kulturellt avseende ter sig 
en normal skolklass från 40-talet helt annorlunda än vad som blev 
typiskt under 80-talet, för att inte tala om 90-talet. Ökad rörlighet i 
samhället, fortsatt sekularisering, massmedias infly tande, ökad in
vandring och liknande faktorer kan ses som förklaringar till den 
nya situationen. I ovanstående modell kan man illustrera denna 
förändring genom att ange en positionsförskjutning från läge 1 till 
läge 2 i modellen - från en centralstyrd skola i ett samhälle präglat 
av en enhetskultur, till en skola som fortfarande är centralistisk, 
åtminstone vad innehållet beträffar, men som har att verka i ett 
pluralistiskt samhälle. Denna förändring har säkert pågått under 
lång tid, men riktig t synlig har den blivit först efter andra världs
kriget. 

Denna situation har lett till ett grundläggande problem som 
skulle kunna formuleras så här: 

Hur ska man, 
inom ramen får ett obligatoriskt enhetsskolesystem 
och i ett samhälle som präglas av tilltagande pluralism, 
undervisa i och om frågor av livsåskddningsmässig natur? 
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Enligt min uppfattning var det till stor del detta problem som låg 
bakom 60-talets inflammerade debatt om objektiviteten i skolans 
religionsundervisning. Detta kom att bli ett av de känsligaste skol
problemen under 1900-talet. För många lärares del ledde kravet på 
objektivitet till en försiktig ängslighet och opersonlighet i under
visningen. Jag tror också att det var detta problemkomplex som 
motiverade införandet av den speciella individualisering och elev
centrering som kännetecknar den livsfrågeinriktade undervis
ningen i Lgr 80. Man försökte så att säga individualisera bort ob
jektivitetsproblematiken. Det är bara det att det underliggande 
problemet så sällan har formulerats och diskuterats. Detta har i sin 
tur gjort det svårare för lärare att hantera situationen. 

På denna punkt kan man finna intressanta paralleller till den 
progressiva pedagogikens genombrottsår i USA. Individualisering 
och barncentrering i ett gemensamt och sammanhållet skolsystem 
blev det paradigm som man vid förra sekelskiftet tillämpade för 
att göra det amerikanska samhället till en "melting pot" för en 
snabbt växande befolkning med ett otal olika kulturella bakgrun
der. Det finns mycket i dagens Sverige som p åminner om den si
tuationen.25 

En jämförelse mellan de nordiska länderna är intressant på 
denna punkt. Trots de stora likheter som finns mellan länderna är 
skillnaderna stora i just detta avseende. Danmark har genom sina 
gamla etablerade friskoletraditioner och sina speciella folkrörelser 
strängt taget alltid haft ett decentraliserat skolsystem. Sekularise
ringen och pluralismen är där minst lika stor som i Sverige. Situa
tionen skulle därmed motsvara position 4 i modellen, den som det 
svenska skolsystemet är på väg in i. Kanske innebär detta också att 
svensk skola skulle ha anledning att särskilt noga studera hur man 
valt a tt arbeta i Danmark. 

Den finska skolan tror jag möjligen skulle kunna anses ha en 
rakt motsatt position. Där är centralismen lika uttalad som den 
svenska har varit. - Vi har ju flera århundraden av förvaltningstra
ditioner gemensamma. - Däremot är inte sekulariseringen och 
pluralismen lika påtaglig som i Sverige och Danmark. Situationen 
motsvarar därmed position l i modellen och därför är förutsätt
ningarna för religionsundervisningen helt andra. I detta avseende 
påminner den isländska situationen om den finska. 

Den norska situationen tror jag är svårare att beskriva, bl.a. för 
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att samhällsförändringen där har gått mycket snabbt de senaste 
åren, vilket i sin tur lett till stora regionala skillnader. Möjligen 
kan den norska situationen beskrivas som position 3. Man har haft 
ett starkt inflytande från väckelserörelser på skolan och även ett 
inslag av friskolor.26 

I det här sammanhanget vill jag peka på hur beroende den nor
diska religionspedagogiken har varit av utvecklingen i England. 
Tendenserna till ökad pluralism och ett förändrat sätt att styra 
skolan uppstod i England något årtionde innan motsvarande för
ändringar blev märkbara i Norden. Flera engelska forskare formu
lerade tidigt flertalet av de problem som senare har dykt upp på 
våra breddgrader.27 

De svenska lösningsförsök som framkommit när det gäller den 
övergripande problematiken med livsåskådningsundervisning i 
ett pluralistiskt samhälle har enligt min mening varit ofullgångna. 
Man har inte lyft fram de underliggande problemen. I stället h ar 
man inskränkt sig till att beakta sammanhangets psykologiska 
sidor. Därför har man ofta kommit att angripa symtom på svårig
heterna, exempelvis lågt elevintresse för undervisningen, i stället 
för de underliggande problemen. 

Under hela 1990-talet ökade, genom en rad skolreformer, det 
lokala självstyret i Sverige. Det skulle motsvara en rörelse från po
sition 2 i r iktning mot position 4 i modellen. Viktigast i detta sam
manhang h ar kanske det ökade antalet friskolor varit. H ar förut
sättningarna för skolans religionsundervisning förändrats i och 
med detta - och därmed även det nyckelproblem som jag tidigare 
formulerade? Jag tror det. Redan nu står det klart att möjligheten 
att starta friskolor i första hand har utnyttjats av religiösa grup
peringar. Likaså kan det ökade lokala ansvaret för tolkning och ge
nomförande av gemensamma utbildningsmål öka den variationen 
mellan olika orter och skolor, och därigenom också ge utrymme 
för olika lösningar för religionsundervisningen. Om det senare vet 
man dock inte så mycket, eftersom lokalstyret inneburit att de cen
trala kontrollåtgärderna ägnas åt andra typer av frågor. 

Låt mig för säkerhets skull klargöra en sak. Jag har inte tagit 
upp svårigheterna att hantera pluraliteten inom ramen för ett all
mänt och obligatoriskt skolväsende för att jag vill förorda ett annat 
skolsystem. Jag är övertygad om styrkan i den svenska modellen 
härvid lag. Skolan ska sträva efter att inom sina väggar hantera 
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den pluralism, som sedan länge finns i det svenska samhället, men 
det ska ske under givna förutsättningar, dvs. att demokratiska vär
den respekteras. Detta är inte lätt. Det ställer krav på gott handlag 
och stora kunskaper hos lärarna. Det jag vill ha sagt är att allt blir 
så mycket svårare om problemkomplexet, med alla dess politiska 
överlagringar och pedagogiska förgreningar, osynJiggörs genom 
att det exempelvis presenteras som ett renodlat psykologiskt pro
blem, eller som ett marknads- och valfrihetsproblem. Då har man i 
själva verket låtit såväl forskningen som utbildningspolitiken för
dunkla problemet i stället för att belysa det. 

DE DIDAKTISKA FRÅGORNA 

Didaktik har på senare tid framhållits som en viktig aspekt av un
dervisning och utbildning. Även om debatten är relativt nymor
nad i vårt land får den snarare betraktas som nygammal. Den h ar 
rötter långt tillbaka i pedagogikens historia och den har länge od
lats i andra länder. Jag ska nu helt kort relatera det som jag skrivit 
så här långt till det didaktiska perspektivet. 

Ordet didaktik kommer från grekiskan och har en grundbety
delse som närmast skulle kunna översättas med "konsten att lära 
ut". I dagens debatt svarar begreppet mot en strävan att ge "kon
sten att undervisa" eller "lärarkunskapen" en vetenskaplig grund. 
Det sker dels genom att man utvecklar teoretiska aspekter på det 
praktiska lärarkunnandet, dels genom att man medvetet anknyter 
ämnesteorin till en lärares undervisningsuppgifter. 

Didaktik brukar ofta beskrivas som den reflektion och de svar 
som föranleds av frågorna om undervisningens "vad, hur och var
för", tre frågor som var och en behandlar grundläggande under
visningsaspekter. 

1. Selektionsfrågan gäller vad som ska utgöra undervisningens in
nehåll inom respektive kunskaps- och färdighetsområde. 

2. Kommunikationsfrågan gäller hur innehållet i undervisningen 
ska presenter as och bearbetas. 

3. Legitimitetsfrågan gäller varfår ett visst kunskaps- eller färdig
hetsområde ska vara representerat i undervisningen och varfår 
detta innehåll ska kommuniceras på ett visst sätt. 
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Till dessa grundfrågor fogar man ibland ytterligare en, den didak
tiska identitetsfrågan : Vad kännetecknar ett visst kunskaps- och 
färdighetsområde ?28 

För min egen del ser jag gärna att man till dessa frågor fogar 
ytterligare en: För vem ska undervisningen ges. Om man föro rdar 
en dialogisk eller elevcentrerad undervisning blir kunskaper om 
eleven och elevens förutsättningar ett viktigt inslag i lärarens 
kompetens. 

Den tidigare framställningen har kort berört något om vad som 
enligt läroplanerna sku lle tas upp i So-blocket/ religionskunska
pen när det gäller livsåskådningsområdet. Läroplanernas växlan
de betoning av livsfrågeinriktningen säger också något om hur 
detta förväntades ske. I de olika avsnitten i denna skrift behandlar 
vi frågan om varfdr man valt att ge undervisningen en viss fram
toning. Skolans re ligionsundervisning har i olika måldokument 
givits växlande identiteter. En inträngande förståelse av dessa 
växlingar kräver belysning från flera olika perspektiv. Det sätt 
som man i praktiken besvarat frågorna om religionsundervis
ningens vad och hur bör förstås ur flera motiverande var/dr-per
spektiv. De anger olika teoretiska perspektiv för besvarandet av 
de didaktiska grundfrågorna. Detta illustreras av figur 2. 

l. Det historiska perspektivet förklarar bl.a. folkunde rvisningens 
nära band med kyrkan och religionsundervisningens domine
rande ställning i folkundervisningen. Historien visar också vil
ka intressegrupper som funnits i sammanhanget och varför reli
gionsundervisningen så länge varit en utbildningspolitiskt 
känslig fråga i Sverige. 

2. Ett samhällsvetenskapligt perspektiv visar bl.a. h ur pluralismen 
och sekulariseringen ökat efter andra världskriget och h ur detta 
skapat krav på en förändrad religionsundervisning i skolan . 
Det visar också h ur själva skolsystemet le tt till olika lösningar i 
i övrigt ganska likartade länder. Samhällsvetenskaplig analys 
kan också ge belysning av förhållandet mellan pedagogisk mål
formulering och pedagogisk praktik. - Varför har man över
huvudtaget skolförlagd undervisning om religion i e tt postreli
giöst samhälle? Varför blir det inte alltid som läroplansskriben
terna har tänkt sig? 
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Figur 2. Modell över den teoretiska grunden för religionsundervisningens 
didaktik. 

3. Ett ämnesteoretiskt, humanistiskt eller teologiskt perspektiv bestäm
mer i stor utsträckning valet av lärostoff och hur det struktu
reras i kursplaner. Det kan t.ex. ta sig uttryck i att en läroplan 
anlägger en Jivsfrågeorienterad strukturering av So-blocket. De 
existentiella och livstolkande dimensionerna i religionernas 
värld kan lyftas fram i stället för yttre händelser och former. 
Likaså har modern historieskrivning satt vardagslivet och män
niskors mentalitet och livsvärld i fokus på bekostnad av den 
traditionella politiska historien. Mot sådana synsätt har man, 
inte minst under 1990-talet, ställt traditionellt ämnesrelaterade 
lärogångar med krav på "kunskap och kompetens". 

4. Det beteendevetenskapliga perspektivet visar främst elevernas för
utsättningar inför undervisningen och vilken behållning de får 
av den. Inom detta perspektiv har man t.ex. funni t att livsfrågor 
av många olika slag är aktuella för barn. Där finns alltså en 
anknytningspunkt för skolan när det gäller undervisning i de 
samhällsorienterande momenten. 
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En didaktisk genomlysning av skolans samhällsorienterande un
dervisning, och särskilt då religionsundervisningen, kräver en 
bred teoretisk ansats. Jag tror att åtskilliga av de svårigheter som 
skolan haft att brottas med på detta område kan förklaras av att 
man saknat den nödvändiga teoretiska underbyggnaden i den ut
bildningspolitiska debatten och kanske också i lärarkåren. 

ÄMNESOMRÅDETS SVÅRIGHETER 

Som vi har sett har skolans religionsundervisning utgjort ett stort 
och tidvis svårskött pastorat för både lärare och skolpolitiker. 
Samhälleliga, ämnesteoretiska och psykologiska faktorer har in
verkat på olika tiders sätt att arbeta med religionsundervisningen. 
Dessa faktorer har tillsammans, eller var för sig, lett till tämligen 
speciella problem. Jag ska nu ta upp några av de svårigheter som 
gjort sig gällande. Kanske kan de också ses som utmaningar inför 
framtiden. 

Otydligheten 

Läroplanstexter är utbildningspolitiska dokument. Politiskt käns
liga avvägningsfrågor avgörs genom förhandlingar och kompro
misser. Detta främjar inte klarheten. 

Lgr 80 angav enligt min uppfattning en utgångspunkt för un
dervisningen, men sade alldeles för litet om vart man skulle gå. 
Jag tror att en förutsättning för en bättre ämnesteoretisk strukture
ring av området är att man inte stannar vid att ange elevernas livs
frågor som en startpunkt för undervisningen. Man bör också ange 
vart man vill nå i ämnesteoretiskt grundade begrepp. Det uppstår 
nämligen svårigheter när det saknas en klar struktur och klara be
grepp i beskrivningen av ett ämnesområde, då blir också själva 
målet för undervisningen otydligt. 

Genom 1992 års förslag till kursplan för religionskunskapen 
tycktes åtskilligt av oklarheten vara undanröjt. Både utgångs
punkten, lärostoffet och syftet angavs klarare än tidigare och man 
visade också vilken relation man tänkt sig mellan dessa led. För
slaget gav dessutom uttryck för en tydlig syn på eleven och på hur 
en elevcentrerad religionsundervisning skulle kunna läggas upp. 
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Lpo94 kan också tyckas klargörande med koncist formulerade 
mål av skilda slag. Men här finns en otydlighet i en annan bemär
kelse. Lpo94 avviker från tidigare målskrivning och från den kun
skapssyn som formulerats för andra ämnen, och detta utan någon 
ämnesteoretiskt grundad motivering. Den ämnesuppläggning 
som anges i kursplanen kan förknippas med ett sätt att undervisa 
som tidigare visat sig fungera dåligt och var illa omtyckt av ele
verna. Vad som blir följden av kompromisserna i det allra senaste 
förslaget till kursplan för religionskunskapen i grundskolan åter
står att se. 

Uteblivna möten 

Skolans religionsundervisning har under långa tider känneteck
nats av att den uppenbarligen inte förmått möta eleverna där de 
står. Det låga elevintresset för skolans religionsundervisning var 
ett av de skäl som en gång angavs för att starta UMRe-projektet i 
slutet av 60-talet. Det var ett SÖ-finansierat projekt som enligt be
teckningen ägnades åt att studera UndervisningsMetoder Reli
gionskunskap, företrädesvis på mellanstadiet. När vi där stude
rade elevintresset litet närmare, fann vi att en trolig förklaring till 
det låga intresset var att undervisningen ägnades åt lärostoff som 
eleverna (och kanske även lärarna) fann irrelevant, i en viss me
ning alltför välbekant, men ändå främmande - ett slags palesti
nensisk hembygdskunskap. Detta gällde samtidigt som eleverna 
visade prov på ett spontant intresse för livsfrågor, frågor som de 
tydligen inte h ade tillfälle att bearbeta i skolan. Undersöknin gen 
genomfördes i samband med att Lgr 69 lanserades.29 

Delar av studien upprepades efter tio år i samband med att 
Lgr 80 fick sin utformning. Bilden var densamma: lågt intresse för 
undervisningen i religionskunskap och ett spontant intresse för 
livsfrågor.30 Enkätmaterial som vi 1987 samlade in i samband med 
ytterligare en annan undersökning visar en likartad tendens. - Det 
kanske bör sägas att det bottenlåga elevintresset i första hand 
fanns på mellanstadiet. Under lågstadiets inledning och hög
stadiets avslutning förefaller inte elevernas inställning vara lika 
negativ. 

Det låga elevintresset har alltså förblivit ett problem när det 
gäller religionsmomentet på mellanstadiet. Detta trots de möjlig-



246 SVEN G. HARTMAN 

heter till alternativ uppläggning som gavs i Lgr 69 och trots den 
mycket markanta förändringen i Lgr 80. Det är svårt att ha en upp
fattning om vad som kan vara orsaken till det låga elevintresset. 
Elevernas intresse för religionsundervisningen är till större delen 
anmärkningsvärt lågt, å andra sidan finns det ett spontant intresse 
för den typen av frågeställningar som enligt läroplanen ska stå i 
centrum för undervisningen i fråga. Kan det vara så att eleverna 
visserligen är djupt engagerade i livsfrågor, men att de inte har 
lu st att torgföra detta sitt högst privata engagemang i klassrum
men?31 Eller kan det vara så att undervisningen inte bedrivits 
enligt gällande läroplan så att det fortfarande är Lgr 62 som gäller 
i klassrummen när man har religion? Men om detta vet vi inget, 
annat än att det generellt sett tar mycket lång tid innan läroplans
reformer får genomslag i undervisningen. 

Osäkerheten 

Lärarna är osäkra. För ganska länge sedan genomfördes en pro
bleminventering i förskolor, fri tidshem och på lågstadiet, som gäll
de vilka problem lärare förknippade med detta att barn funderar 
på och tar upp livsfrågor i barngrupperna.32 Ett stort problem var 
att många lärare inte visste hur de skulle förhålla sig till barnens 
livsfrågor, eftersom de saknade grundläggande kunskaper och en 
egen medvetenhet på livsåskådningsområdet. Därför kunde bar
nens frågor bli hotande. - Jag tror att åtskilligt av denna problema
tik är sig likt i dag. 

Lärarna arbetar i ett postreligiöst samhälle. De ställs inför mot
stridiga förväntningar och möter ofta omotiverade elever. Detta 
gäller kanske mest mellanstadiet där motivationsproblemen varit 
störst. Samtidigt växer det i ungdomsvärlden fram ett diffust och 
svårfångat intresse för nyandlighet. I de lägsta klasserna har läget 
varit ett annat. De bibliska berättelserna gillas fortfarande h ögt av 
barnen, åtminstone om fröken är en god berättare. Eleverna i 
grundskolans högsta klasser och i gymnasieskolan kan också upp
skatta ämnet, åtminstone om de upplever att de får bearbeta sin 
egn a frågor.33 

Flera livsfrågor är tabubelagda för många vuxna - sån't talar 
man inte om. Och är det så att barnen ändå behöver ventilera så
dana frågor, så är det föräldrarnas ensak. Många lärare anser nog 
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att livsfrågorna ligger inom föräldrarnas revir. 
Det kan finnas flera orsaker till lärarnas osäkerhet. Många har 

fortfarande känning av den objektivitetskramp som uppstod i an
slutning till objektivitetskravet i Lgr 62. Det gör att man blir oviss 
om lärarrollen. Får man påverka? Ska man påverka, i så fall hur 
och i vilken riktning? Är det förenligt med den gängse lärarrollen 
att säga att man inte vet, att man själv är osäker och att man själv 
undrar över mycket? Klasslärarna har inte heller möjlighet att 
ikläda sig rollen som ämnesexperter, dom är "bara" duktiga på att 
arbeta tillsammans med barn. 

Det krävs kunskaper för att läraren ska kunna fylla sin uppgift i 
en undervisning som utgår från barns livsfrågor, kunskaper om 
barn och om ämnesområdet. Många saknar sådana kunskaper. 
Alla dessa problem tillsammantagna skapar ett stort fortbildnings

behov. 

Oförmågan att få till det 

"Bortintegrering" av religionskunskapen ur So-blocket är ett annat 
problem som tidvis har debatterats, men som ännu inte fått någon 
uttömmande belysning. Frågan är om inte denna företeelse när
mast är en konsekvens av de problem som jag berört tidigare. 
Företeelsen upptäcktes i samband med en uppföljning som Skol
överstyrelsen gjorde av Lgr 69. Jag tror det var 1974. Frågan debat
terades intensivt under några veckor 1981, bl.a. av dåvarande skol
ministern Ulla Tillander, men har väl sedan inte uppmärksammats 
nämnvärt. Men det har visat sig att problemet kvarstår. Av en rap
port från den Nationella Utvärderingen framgår att endast hälften 
av lärarna undervisar i religion i någorlunda rimlig omfattning i 
relation till gällande läroplan och angränsande ämnen.34 

Det är inte svårt att ana sig till varför denna situation uppstått. 
Vad gör en lärare som ställs inför uppgiften att undervisa under 
de förutsättningar som jag här har antytt? Av en rad historiska 
skäl är ämnesområdet känsligt i flera avseenden. Det är ett svårt 
ämne, impopulärt hos många elever. Det behandlar frågor på ett 
område där läraren ofta känner sig osäker. Läroplanen har endast 
givit diffusa anvisningar och knappast några förhållningsorder. 
Det har inte erbjudits några fortbildningsinsatser. I ett sådant läge 
tenderar alltid ett lärarkollektiv att upprätta konsensus om hur 
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man ska lösa problem, och i och med den senaste läroplanen för
utsättes så också vara fallet. 

Men i dagens pluralistiska samhälle är föru tsättningarna för att 
hitta en konsensus för undervisning på livsåskådningsområdet 
mindre än någonsin. Det är länge sedan Sverige var en luthersk 
enhetskul tur. Många lärare är osäkra om var de själva står i livs
åskådningsfrågor. Även detta bekräftas av Nationella Utvärde
ringen; det är m ånga lärare som anser att religionskunskap utgör 
det svåraste momentet i So-blocket.35 

Religionsämnets tidigare inriktning menar jag var otidsenlig 
och omöjlig. Den var oförenlig med samhällsklimatet och illa om
tyckt av eleverna. Den inriktning som lanserades i Lgr 69 och 
Lgr 80 fick lärarna in te riktigt kläm på, därtill var anvisningarna 
alldeles för oklara, och så hade man ingen egen erfarenhet av det 
sättet att undervisa. Därför riskerade ämnet att "integreras bort". 
Det var helt enkelt den lösning som låg närmast till hands för 
mån ga lärare i grundskolans lägre klasser. 

Detta är en lösning som komplicerar arbetet för de lärare som 
sed an ska ta vid i nya klasskonstellationer och på högre stadier, 
eftersom elevernas förkunskaper blir så olika. 

H ur det blivit sedan den nya kursplanen börjat tillämpas i sko
lorna vet vi ännu inte. Det lokala ansvaret har ökat för konkre
tiseringen och genomförandet av läroplanens intentioner. Kanske 
kan detta leda till att tendensen till "bortintegrering" minskar, 
men om detta vet vi inget. 

Svdrigheten att möta samtiden 

Det är svårt a tt riktigt få syn på hur e tt helt ämnesområde ge
stal tats och förändrats över tid. Förändringar i läroplanstexterna 
ser man lätt, men inte hur tolkningen och tillämpningen formats i 
skolans verksamhet. Ännu svårare är det a tt få grepp om det som 
sker just nu och vad det kan innebära för framtiden. Kontrasterna 
bryts mot varandra och nya tankefigurer tar gestalt. 

I Sverige har sekulariseringen trängt djupt in i samhällskrop
pen; man kan gott säga att vi lever i e tt efterkristet, eller kanske 
rent av ett postrelig iöst samhälle. Men vi lever också i en tid då en 
snabbt tilltagande fund amenta lism är det som präglar de stora re
ligionerna och därmed också stora delar av världssamfu ndet. På 
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ett skolnära plan införs en uttalad lokalstyrning och antalet frisko
lor ökar drastiskt. Det är troligt att detta leder till en ökad diver
sifiering i sättet att utforma religionsundervisningen. På ett plan 
har centralmaktens möjligheter till insyn och kontroll minskat, i 
andra avseenden, främst ekonomiska, har centralstyrningen sna
rare ökat. 

Det går knappast att avgöra om det är just detta läge som leder 
till att Skolverket med kraftigt stöd från skolministern går ut med 
en bred kampanj som uppmärksammar skolans värdegrund. 1999 
gjordes till ett värdegrundsår. Man kan fråga sig om detta projekt 
sattes in som en motkraft gentemot tendenser i tiden för att i nya 
banor påverka skolans inre liv. I sammanhanget kan man notera 
att flera av de argument som vädrats för värdegrundsarbetet sam
manfaller med sådana motiv som tidigare anförts för bibehållan
det av religionsundervisningen. 

Jag kan se en svårighet i den uppkomna si tuationen. Svenska 
lärare har inte någon vana att formulera, analysera och kritisera 
värdeteorier och andra premisser för en värdegrund. Pedagogi
kens värdeaspekter har tidigare snarare dolts än klarlagts i debat
ten. I lärarutbildningen har det alltsedan grundskolereformen en
dast förekommit en inverterad bearbetning av värden och ideolo
giska frågor genom ett ständigt åberopande av läroplanen. Det har 
gällt att uttolka läroplanens ord, men knappast att klarlägga dess 
underliggande värden, långt mindre att utifrån bestämda värde
premisser ifrågasätta uppställda mål, eller kritisera föreslagna 
tolkningar av målen. 

Här ligger kanske en ny professionell arena och väntar på mor
gondagens lärare i religionskW1skap och filosofi. De har i allmän
het åtminstone någon del i sin utbildning som går ut på att analy
sera värden och olika etiska och ideologiska tankesystem. 

Det är nog ingen tillfällighet att Skolverkets tidigare chef Ulf P. 
Lundgren har talat om värdegrundsarbetet som en ny moralisk 
läroplanskod. Han lanserade själv en gång detta begrepp som en 
samlingsbeteckning på det ideologiska programmet i den tidiga 
svenska folkskolan. Som jag tidigare antytt tror jag för min del att 
det p å den tiden snarast var fråga om en teologisk läroplanskod 
som sedan, när religionen vattnades ur, blev till tämligen moralis
tisk kod. Nu verkar det som om vi har gått varvet runt och det är 
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åter dags att p rata moral i skolan. En viktig fråga i värdegrunds
arbetet borde vara: Varför det? 

Moral utan förankring i politiska eller religiösa värdesystem 
eller uta n underliggande etiska principer blir lätt till moralism. 
Detta är ett problem som följt den obligatoriska skolan ända från 
begynnelsen. 
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