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Förord

Mitt första och största tack vill jag rikta till mina intervjupersoner. De perso-
ner jag inte får nämna vid namn. Utan ert bidrag hade det inte funnits något
att bygga detta avhandlingsarbete på. Ett stort tack också till Lärarhögskolan
i Stockholm, min dåvarande arbetsgivare, och min nuvarande institution,
som gett utrymme i tjänsten för att kunna skriva avhandlingen.

Att skriva en avhandling kan liknas vid mycket. För mig har det varit som
ett maratonlopp vilket ofta varit frustrerande eftersom jag är en relativt otålig
människa som jobbar i korta explosiva ruscher. Men jag har fått mycket
hjälp under arbetets gång – och det är dessa personer som skall stå i centrum
här eftersom jag utan deras hjälp aldrig någonsin hade kommit igenom arbe-
tet och fått till en text.

En del har stöttat på det mer existentiella planet. Peppat, sagt sanningar
när det behövts, lyssnat till min eviga klagosång när jag misströstat, sparkat
mig i baken – men också gett mig tilltro till att kunna göra arbetet. I detta
sammanhang bör främst nämnas mina ”coacher” Anita Söderlund och Agne-
ta Bronäs, vilka delvis förenat detta och nästa plan.

Andra har stöttat – och utmanat – på ett akademiskt plan. Främst skall här
naturligtvis Staffan Selander och Eskil Franck nämnas – min handledare
resp. biträdande handledare. Även så de många som passerat revy i Fokus-
gruppen, sedermera Didaktik&Design, under den långa tid arbetet tagit.
Starkast intryck gjorde de första jag mötte, bl.a. Louis Ajagán-Lester och
Åsa Moberg. Andra viktiga på vägen har varit deltagarna i det ”mobila”
seminarium som Nätverket för Religions- och Etikundervisningens Didaktik
(Nfred) haft. Tack särskilt till Björn Skogar och Sven Hartman som startat
och hållit ihop detta över åren. Minst lika viktiga har de varit som gett mig
tilltron till min förmåga på vägen fram till själva skrivandet, t.ex. i kurserna
under forskarutbildningen. Ett särskilt stort tack till Per-Johan Ödman.

De första personerna sparar jag till sist. De som gav mig idén att jag kun-
de skriva en avhandling, genom att på ett självklart sätt bara tala om detta
(vansinnigt jobbiga) projekt. Tack alltså till gamla Didaktikcentrums hjältar:
Gerd och Gerhard Arfwedson, Ingemar Nilsson och så Gull-Britt Larsson,
min särskilda skyddsängel och sanningsröst. (Det smärtar att tacket till Gerd
är postumt!)
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Inledning

Mitt arbete med denna avhandling har växt fram ur ett intresse av att få en
överblick över, och förståelse för, vad andra personer som arbetar inom sam-
ma fält som jag själv, tänker om religionsdidaktik. Fältet är lärarutbildning
för grund- och gymnasieskolor i det svenska skolväsendet. Didaktiken är en
del av lärarutbildningen för blivande religionslärare.

Beteckningen didaktik har ersatt det som tidigare ofta kallats metodik.
Det går att visa på olikheter, men det väsentliga för denna avhandlings per-
spektiv är att fältet finns inom lärarutbildningen och att det omfattar den del
av lärarutbildningen som inte definieras som ren ämnesteori, då i betydelsen
kunskaper inom t.ex. religionsvetenskapen i form av religionshistoria, tros-
och livsåskådningsvetenskap och bibelkunskap. Det är inte heller knutet till
den del av religionslärarutbildningen som kan kallas praktik eller verksam-
hetsförlagd utbildning, och som bedrivs ute på olika skolor.

Religionsdidaktiken har skolämnet som fokus och reflektionen runt ge-
nomförandet av undervisningen i detta ämne. Ansvaret för denna del av lä-
rarutbildningen har ofta vilat på en grupp lärare som kallas didaktiklärare,
tidigare metodiklärare.

Det är i mina ögon underligt att lärarutbildningen endast i liten utsträck-
ning stått i fokus inom skolforskning – utom möjligen i ganska allmänna
aspekter som t.ex. synen på planeringen av undervisningen (t. ex Stukát
1998). Det finns också forskning om lärarutbildningens socialiserande roll –
även det ofta i allmänhet. En internationellt mycket spridd referens är Dan C
Lorties arbete Schoolteacher (Lortie 1975 och 2002), en svensk är De första
ljuva åren (Morberg & Fransson 2001).

I varje fall vad jag kunnat finna är de aktörer som är verksamma inom lä-
rarutbildningen inte så ofta uppmärksammade inom svensk skolforskning, i
varje fall inte deras sätt att förmedla en för religionskunskap speciell ämnes-
syn1 till de blivande lärarna. Lärarutbildning går att se som traditionsförmed-
ling, en förmedling som jag anser det är fruktbart att undersöka, och att för-
söka urskilja såväl förändringar som stabilitet i.

I ganska allmänna betydelser skulle det kunna sägas att drivkraften bakom
denna avhandling är ett försök att nå vad Gadamer kallar verkningshistoriskt
medvetande (Gadamer 1989), eller det som andra verkar kunna kalla reflexi-
vitet (Ehn & Klein 1994).

1 Begreppet ämnessyn diskuteras i teori- och metodkapitlet (se s. 50).
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I centrum för avhandlingen står endast ett begrepp i denna traditionsför-
medling – begreppet livsfrågor.

Sättet att arbeta med begreppet livsfrågor skiljer sig i denna avhandling
från vad jag hittills har kunnat hitta inom svensk forskning. Det är inte en
fråga om en empirisk inventering av vad t.ex. barn eller ungdomar tänker på
och som skulle kunna vara livsfrågor för dem (jfr. Hartman 1986, Skolöver-
styrelsen 1969). Det är inte ett exempel på en livsfrågeinriktad undervisning
som genomförts på någon skola (Eriksson 1999). Det är inte heller en analys
av begreppets uttryck och innebörd för att komma fram till en stipulativ de-
finition i anslutning till t.ex. en filosofisk tradition (Larsson 2001).

Det är däremot en kartläggning av de betydelser livsfrågor har inom lä-
rarutbildningen. Betydelser som framträder i kursplaner samt hos några in-
tervjuade lärarutbildare som skiljer sig åt i ålder och kön. Tillsammans talar
de om livsfrågor med erfarenhet från 1960-talet och fram till tiden för inter-
vjuernas genomförande (till största delen hösten 2002).

Syfte

Syftet med denna avhandling är att lyfta fram olika betydelser av livsfrågor
som det används av några lärarutbildare och i kursplaner för grund- och
gymnasieskola, samt att försöka förstå vilken roll livsfrågor har i undervis-
ningen i ämnet religionskunskap.

De frågeställningar som är genomgående i avhandlingen för att tydliggöra
syftet är:

a) Vad kan vara livsfrågor?
b) Varför är det viktigt med livsfrågor i skolämnet?
c) Hur kommer livsfrågorna in i undervisningen i skolämnet?

1960-talet – en skiss över läget

Att livsfrågor kommer in som ett viktigt begrepp i skolämnet bör förstås mot
bakgrund av den debatt om skolämnet som fördes under 1960-talet. Även
tidigare debatter är viktiga i sammanhanget, men jag fokuserar ändå på
1960-talet för att inte famna över för mycket. Detta är en skiss i betydelsen
en kortfattad översikt. Den bygger nästan uteslutande på en enda referens,
nämligen Från katekestvång till religionsfrihet (Algotsson 1975). Hans av-
handling gör en större och mer detaljerad beskrivning av 1900-talets debatt
om undervisningen i det som idag kallas religionskunskap genom att upp-
märksamma hela 1900-talet. Denna skiss bygger på kapitelrubriker och en
sammanfattning (Algotsson 1975: 504ff).

Ett nyckelord i dessa debatter är objektivitet, ett begrepp som knyts till
vad som kallas en ”neutral religionsundervisning”. Neutralitet skall förstås
som ett förhållningssätt till stoffet, kanske mer än en urvalsprincip. Algots-
son påpekar att särskilt för lågstadiet intar (fortfarande) bibelstudiet en ”cen-
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tral ställning” i de förslag till förändringar som lades fram för 1960-talet. På
denna punkt sägs undervisningen fortfarande påminna om en ”evangelisk
kristendomsundervisning”.

Exempel på förändringar som kan knytas till objektiviteten är att ”icke-
kristna” religioner får ett större utrymme på högstadiet, samt att kristen-
domskritiken uppmärksammas. Ett ytterligare möjligt exempel på den neu-
trala religionsundervisningen är att namnet förändras från kristendomskun-
skap till religionskunskap. Även om inte Algotsson påpekar det i samman-
fattningen bör nog den neutrala undervisningen förstås mot bakgrunden av
att religionsfrihet införts i början på 1950-talet och att skolan därför inte
längre kan verka för en, och endast en livsåskådning då ett flertal blivit till-
låtna i landet.

Den stora debatten beskrivs inte ha gällt innehållet och förhållningssättet
utan en föreslagen reduktion av timtalet för skolämnet på gymnasiet. Detta
förslag verkar ha blivit det stora stridsäpplet – och det ledde till en namnin-
samling som i sin tur beskrivs som grunden för bildandet av Kristdemokra-
tiska samlingspartiet, nuvarande Kristdemokraterna. De som kritiserade den
föreslagna reduktionen pekade på bildningsargument för att timtalet inte
skulle reduceras. ”Bibelns betydelse för litteraturen och konsten” betonades.
Men även kyrkohistorien försvarades som innehåll i skolämnet. Utöver detta
framfördes vissa moralargument för ämnets timtal – religionens betydelse
för moral och etik, samt ”kristendomens betydelse för demokratin” betona-
des.2

Naturligtvis fanns också motröster. Algotsson kallar en grupp för ”kultur-
radikala”. De bemötte argumenten om religionens betydelse för etik, moral
och kristendomens betydelse för demokrati med motargument. De hävdade
att dessa enkla samband mellan religionsundervisning och de påstådda effek-
terna inte fanns.

Men de kulturradikala sägs framförallt ha kritiserat läroböckerna för
”bristande objektivitet”. En promemoria som granskat läroböckerna utsattes
för mycket kritik för att ha varit religionskritisk – vilket rimligen måste för-
stås som ett inslag i en neutral undervisning som de kulturradikala borde
kunna uppskatta. Denna promemoria debatteras men en viss kritik sägs ändå
bli kvar. Det exempel Algotsson nämner är att ”myter” och ”legender” finns
kvar i en passus.3

2 Jag har fått uppgift om en delvis annorlunda förståelse av förslaget om timreduktionen från
Göran Linde (förmedlat via Lars Naeslund). Göran Linde beskriver där hur en medlem i
Gymnasieutredningen skildrat detta förslag som en ”åskledare” avsedd att dra uppmärksam-
heten från andra förslag som de uppfattade som mer kontroversiella, och kanske viktigare att
få igenom. Att förslaget ledde till namninsamlingen etc. är dock oomtvistat.
3 Här ställs jag inför frågan om det är en förändring i ordens värderingar, eller det faktum att
Algotsson skriver inom statsvetenskap som gör att jag har svårt att acceptera dessa exempel
som religionskritiska. Myt och legend är – såvitt jag känner till – i varje fall idag termer som
förekommer i ett flertal religionsvetenskapliga texter. Det är helt enkelt etablerade begrepp
inom religionsvetenskapen, men med en annan betydelse än i deras vardagliga betydelse. En
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Så långt verkar det i Algotssons sammanfattning alltså inte vara det neu-
trala förhållningssättet som är stridsämnet – annat än möjligen i brytningen
mellan de som slåss för skolämnet och de kulturradikala. Däremot vidgas
tydligt ämnet i det att andra religioner än kristendomen får allt större utrym-
me. När det gäller sättet att arbeta med ämnet framhävs elevaktivitet och
problemcentrering. I detta sammanhang framhåller Algotsson betoningen av
att utgå från livsfrågor4 ”vilka eleverna upplever som angelägna”.

Algotsson avslutar sin sammanfattning med att lyfta fram några stånd-
punkter för målsättningen med ämnet som intas av olika grupper. Och det
gäller då en förkunnande mot en neutral undervisning. En motsättning som
mildras mot slutet av 1960-talet genom att skolämnet integreras i ”andra
orienteringsämnen”. En förändring som tydligen också var omdebatterad.
Men den stora opinionen har ”övergått till att förorda en neutral religions-
undervisning”.

Avslutningsvis betonas att det fanns en stark opinion från kulturradikalt
håll mot att ämnet överhuvudtaget skulle förekomma i skolan. Det hävdades
att trots allt tal om objektivitet i undervisningen så ”försökte [den] bibringa
eleverna kristen tro”. Men den kulturradikala gruppen var inte helt enig i sin
kritik av att ämnet skulle förekomma i skolan. Stellan Arvidson framhålls
inte ha den ståndpunkten. Även denna kritik beskrivs som avklingad mot
slutet av 1960-talet. Det finns dock en avsaknad av kritik med hjälp av
”klasskampsargument” – ett möjligt undantag som nämns är Göran Palm

myt är inte en ”halvsanning” i dess religionsvetenskapliga betydelse. På samma sätt kan le-
gend ses som en genre inom religiöst berättande. Men om så var fallet på 1960-talet faller
utanför min möjlighet att avgöra.
4 Ordet livsfrågor är möjligt att kalla religionskritiskt, på samma sätt som Algotsson gör med
andra ord, genom att anknyta till vad Inga Sanner skriver om dess tidiga användning:

Själva ordet livsåskådning upplevde en högkonjunktur under mellankrigstiden. Ordet var
ett av flera ”livsord” som började användas mot slutet av 1800-talet, det vill säga ord som
livsglädje, livsfrågor, livstro med mera. I allmänhet användes ordet livsåskådning som be-
teckning på en åskådning om världen som inte var kristen och ordet stod inledningsvis i
en motsatsställning till den kristna föreställningsvärlden. Framhållandet av livet innefatta-
de ett ifrågasättande av vad man uppfattade som kristendomens verklighetsfrånvända
sida och var uttryck för en strävan efter att formulera en åskådning som var förankrad i
det jordiska livet snarare än det hinsides. När de så kallade livsorden under mellankrigs-
tiden allt oftare kom att brukas också av kristna tänkare kan det därför ses som uttryck för
en ambition att anpassa den kristna läran till mer moderna tänkesätt, enligt vilka livet
som sådant borde stå i centrum också i det religiösa tänkandet. (Sanner 2003: 144).

På 1960-talet hade med all säkerhet inte livsåskådning m.fl. ord längre denna värdeladdning –
eller med andra ord: Dialogiciteten med de kristendomsfientliga yttrandena var inte längre
lika tydlig. Att betydelsen som här beskrivs i förleden ”livs” dock fortfarande kan leva kvar
på 1960-talet tyder t.ex. en formulering i Lgr 62 på: ”Sammanfattande behandling av såväl
den kristna tros- och livsuppfattningen, med beaktande av dess förhållande till kultur- och
samhällsliv, som andra livsuppfattningar” (Lgr 62: 218). En liknande formulering finns också
i Lgy 78: ”den kristna tros- och livsåskådningen” (Lgy 78: 8).
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som ”i en känd bok [vänder sig mot] ’egendomsindoktrineringen’ i Tio Guds
bud”5.

För att sammanfatta Algotssons översikt: Skolämnet debatteras alltså un-
der 1960-talet. Det är i kläm mellan två fronter. Dels en grupp som vill ha ett
ämne med tydlig fokusering på kristendom, kanske med ett förkunnande
förhållningssätt. Dels en grupp som är kritisk mot ämnet i skolan överhuvud-
taget. Det är i skärningspunkten mellan dessa två fronter som förändringarna
under 1960-talet för en neutral undervisning bör förstås. Mot bakgrund av
denna spänning är det som livsfrågor introduceras i skolämnet.

Disposition

Efter denna inledning används tre olika texter för att synliggöra tre delvis
olika beskrivningar av skolämnets förändring under 1900-talet. Detta referat
kompletteras med en ”förutsättningsanalys” av Sven-Åke Selander och av-
slutas med att skillnaden mellan de i kursplanerna återkommande begreppen
livsåskådningsfrågor respektive livsfrågor ringas in genom att relateras till
Anders Jeffner och Sven G Hartman.

I det följande kapitlet placeras arbetet in genom att relateras till den be-
skrivning av det religionsdidaktiska fältet som Christina Osbeck gjort i sin
avhandling. I det kapitlet presenteras också arbetets utgångspunkt i den lä-
roplansteori som presenteras av Herwig Blankertz och tillskrivs Erik Weni-
ger. Utgångspunkten där är att läroplaner är politiska kompromissprodukter
och därför tolkningsbara. Med stöd i Ivor F Goodson preciseras detta till att
det finns olika arenor med olika förhandlingar – och därmed olika kompro-
missprodukter.

I nästa kapitel presenteras Bachtins teori om texter som dialogiska, vilket
blir sättet att försöka belysa de olika kompromisser som uttrycks runt be-
greppet livsfrågor. Centrala begrepp från Bachtins teori är yttranden, dialo-
gicitet, yttre och inre, samt kedjor av yttranden (röster). I samma kapitel
redogörs också för undersökningens genomförande – dvs. insamlandet av
mitt huvudmaterial i form av intervjuer med ett antal lärarutbildare.

De två följande kapitlen är avhandlingens huvudkapitel där lärarintervju-
erna tolkas i det första kapitlet, och i det andra tolkas kursplanerna för
grundskolan och gymnasiet. Utgångspunkten om kursplaner (i vid betydelse)
som kompromissprodukter relateras till de två olika materialen som sedan
tolkas i varsitt kapitel. Dessa två kapitel är strukturerade runt de tre fråge-
ställningar som presenterats i inledningen.

Efter de två tolkande kapitlen som ligger nära de respektive materialen re-
lateras sedan de två materialen till varandra. En i detta arbete viktig tanke-
figur, i form av en fyrfältsmodell, har presenterats i kapitlet om teori och

5 Troligen är den kända boken Indoktrineringen i Sverige (Palm 1968).
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metod. Även detta kapitel struktureras av de tre frågeställningar som inled-
ningsvis presenterats.

I slutkapitlet återknyts till de tre frågeställningarna. Därefter görs ett för-
sök att placera in det svenska samtalet om livsfrågor dels i förhållande till
engelsk religionsdidaktik i form av Ronald Goldman. Men också en mer
vetenskapsteoretiskt grundad belysning av livsfrågor görs med hjälp av tan-
kar från Andrew Wright och Karin Sporre.

Slutligen återknyts till Herwig Blankertz och hans tanke att didaktiken
skall upprätta spänningsfält, och ett i arbetet återkommande spänningsfält
mellan elev och ämne lyfts fram och blir föremål för några reflektioner. Det-
ta normativa avsnitt avslutar avhandlingen.

Om skolämnets historia – före och efter 1960-talet

I detta avsnitt skall jag kortfattat referera hur förändringen av skolämnet
religionskunskap beskrivs i några av de tillgängliga texterna (Hartman 2000,
Almén 2000, Larsson 2006).

Den med all säkerhet mest spridda av dessa texter är Sven G Hartmans.
Den ingår i en bok om religionsdidaktik, och kan antas ha använts som in-
troduktion till studierna vid många lärarutbildningar i landet. Den version
som här refereras är en bearbetning av en tidigare version, även den av
samma skäl mycket spridd (Hartman 1994). Han inleder med att skissera
fyra vändpunkter för skolämnet under vad han kallar dess förändringsprocess
från 1800-talet fram till 2000 (Hartman 2000: 216).

Den första vändpunkten förläggs till årtiondena före 1883 års normalplan,
då hemmets undervisningsplikt avvecklades till förmån för lärare och skola.
Undervisningen kom på det sättet in i skolan, trots att religion alltmer ”bör-
jade betraktas som något som låg inom den privata sfären”, en utveckling
som ofta kallas sekulariseringen av samhället (Hartman 2000: 216).

Den andra vändpunkten vill Hartman se i 1919 års undervisningsplan för
folkskolan.: ”[man] bröt […] med den gamla folkskolans formaliserade ar-
betssätt till förmån för en mer aktiverande och barnanpassad undervisning”.
Det ses som orsaken till att Luthers Lilla Katekes inte längre är det domine-
rande läromedlet i skolämnet. Men Hartman noterar också att detta innebär
en förändring i skolämnets inriktning. Det är inte längre den svenska kyrkans
konfessionella undervisning – dopundervisning – utan en allmän undervis-
ning i kristendom (Hartman 2000: 216).

Den tredje vändpunkten sker med Lgr 1962 och objektivitetskravet.
Hartman framhåller att det nu kom att handla om en undervisning om reli-
gion (till skillnad mot undervisning i religion tidigare, min anm.).

Den fjärde vändpunkten kommer i och med Lgr 1969. Den beskrivs som
en förändring från en ”stofforienterad undervisning till en mer elevcentre-
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rad”. Ett nyckelord i denna förändring är ”livsfrågeorientering” (Hartman
2000: 216).

Hartman öppnar också för en eventuell femte vändpunkt i och med 1990-
talets skolreformer. De reformer han pekar på är organisatoriska, förutom
vad han kallar en ”nedtoning av livsfrågepedagogiken” (Hartman 2000:
217). Hartman menar att en viss återgång till stoffcentrering skett under den
senaste tiden.

Mot bakgrund av dessa vändpunkter, och dessutom en förändring av skol-
ämnets betydelse i form av en alltmer reducerad tilldelad tid för undervis-
ningen, tecknar Hartman en mer detaljerad bild av läroplansutvecklingen i
såväl grundskola som gymnasieskola. Han framhåller där bl.a. en kraftfull
utvidgning av stoffet från den tidigare inriktningen på endast kristendomen.
En förändring för ämnet blir alltså att alltmer stoff skall uppmärksammas på
allt mindre tid, dessutom med en för ämnet minskad status i skolans läro-
plan.

Slutligen knyter Hartman sin beskrivning av denna utveckling till vad han
kallar läroplanskoder. Han skiljer mellan en proklamatorisk läroplanskod
och en dialogisk´, och ställer dem mot varandra. Den proklamatoriska lä-
roplanskoden beskrivs som att den ”bygger på antagandet att det finns ett
nära samband mellan kvantiteten undervisning och inlärningseffekt, och en
god överensstämmelse mellan det läraren lär ut och det eleven lär in”. Några
konsekvenser av detta blir, enligt Hartman, att det blir en kamp om antalet
undervisningstimmar, samt att ”läraren och lärostoffet blir viktigare än den
lärande” (Hartman 2000: 233f).

Klart åtskild från den proklamatoriska är den dialogiska läroplanskoden:
”Där ligger den pedagogiska processens avgörande moment i interaktionen
mellan den talande och den lyssnande, eller i mötet mellan det skrivna och
den som läser.” (Hartman 2000: 234). Hartman ser ett förändrat fokus från
läraren och stoffet, till eleven. Han knyter dessa tankar till Dewey. I reflek-
tionen över konsekvensen av dessa två läroplanskoder återkommer Hartman
till ett av dragen i hans femte vändpunkt – den organisatoriska. Han ställer
frågan vad det betyder för undervisningen att val av läroplanskod decentrali-
serats.

Hartman avslutar sitt bidrag till en skolämneshistoria med några funder-
ingar om vad det kan innebära att vara i ”skärningspunkten mellan pedago-
gisk centralism och samhällelig pluralism” (Hartman 2000: 237f). Han
sammanfattar det problem han ser på följande sätt:

Hur ska man, inom ramen för ett obligatoriskt enhetsskolesystem, och i ett
samhälle som präglas av en tilltagande pluralism, undervisa i och om frågor
av livsåskådningsmässig natur? (Hartman 2000: 238)

Hartman sätter in problemet i såväl det sammanhang som de nordiska grann-
länderna, som England och USA utgör. Han gör en slags sammanfattning av
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de problem han ser för Sveriges del efter denna genomgång. Den är nog att
uppfatta som kärnan i hans sätt att avsluta detta avsnitt av texten:

Det jag vill ha sagt är att allt blir så mycket svårare om problemkomplexet,
med alla dess politiska överlagringar och pedagogiska förgreningar, osynlig-
görs 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 fördunkla problemet i
stället för att belysa det. (Hartman 2000: 241)

En annan text som – i varje fall delvis – också är en historieskrivning för
skolämnet är skriven av Edgar Almén som är verksam som religonslärarut-
bildare vid Linköpings universitet (Almén 2000). Den är ett av tre bidrag till
en presentation, probleminventering och kommentarer av ”Religious educa-
tion” 6 i Storbritannien, Sverige och Ryssland.

Almén inleder med att poängtera det nära sambandet mellan skola och
kyrka i Sverige. Han gör en tydlig markering av vad han anser vara proble-
men med skolämnet inom den obligatoriska folkskolan, 1919 års reform av
ämnet. Dels en antiklerikal arbetarrörelse, dels – och i högre grad – att andra
grupperingar inom kristendomen motsatte sig att deras barn undervisades i
enlighet med svenska kyrkans lära. Martin Luthers Lilla Katekes var ju en
sammanfattning av den svenska kyrkans kristendomsversion (Almén 2000:
62).

Almén (2000: 62) säger att sättet att hantera problemet skedde med en at-
tityd som sedermera har vuxit till en särskiljande svensk skolpolicy – vikten
av att hålla samman en för alla elever gemensam skola:

The unity of the school system was defended when the religious unity was
lost. (Almén 2000: 62)

6 Det är inte självklart hur det svenska skolämnet religionskunskap skall översättas till engels-
ka. Tar man fasta på ämnets historiska ursprung i en konfessionell tradition är ”Religious
Education” det mest relevanta. Men problemet med Religious Education (RE) är att den eti-
ketten används i länder där undervisningen fortfarande har en konfessionell prägel – eller i
varje fall församlingar har ett inflytande över ämnet – i referensen ovan är så fallet i varje fall
i England. På denna punkt är översättningen till RE att betrakta som vilseledande. Det är mitt
intryck att man t. ex. i USA just av det skälet hellre talar om ”comparative religions” som
etikett för det innehåll som motsvarar (i varje fall) världsreligionernas del av skolämnet i
Sverige. Ett exempel på denna etikettering är en rapport från UMRe-projektet med titeln
”Teaching Comparative Religion to Young Schoolchildren – The main results of a Swedish
research and developmental project” (Westling mfl 1975). Etikmomenten kanske mer faller
inom det som kallas ”moral development”, eller ”moral education”. Vad som nog kan betrak-
tas som standardverket för en förståelse av ”Comparative religions” är Eric Sharpes verk
(Sharpe 1986) och där framträder delar av det tidiga 1900-talets religionsvetenskap i Sverige
som ett väsentligt bidrag till utvecklingen av den jämförande religionsvetenskapen. Ett namn
som nämns är t. ex. Nathan Söderblom. En mycket kortfattad historik över religionshistoriens
utveckling i Sverige finns också i förordet till den svenska upplagan av Nya perspektiv på
religion (Gilhus & Mikaelsson 2003). Trots detta verkar det vara vanligare att översätta med
just RE varför jag följer den traditionen i detta arbete.
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Innehållsmässigt innebar lösningen att Katekesen ersattes med texter ur bi-
beln, eftersom de ansågs gemensamma för alla kristna, och eftersom de an-
sågs kunna skapa förståelse mellan kristna grupperingar.

Almén betonar två viktiga inslag i skolpolicyn. Det ena är redan nämnt,
att alla föräldrar skulle kunna skicka sina barn till samma skola – en rädsla
för att annars hamna i segregation. En gemensam skola ansågs ha viktiga
fördelar. Det andra inslaget i denna lösning sätter barnen före föräldrarna.
Barnet skulle ges rätten till en bred orientering bland olika åsikter (”opini-
ons”). Föräldrarna förnekades rätten att starta skolor som endast företrädde
deras åsikter (eller de åsikter som föräldrarna valde låtas representeras).
Denna senare lösning kom i eventuell konflikt med rättigheter som Sverige
ratificerade 1953 – varför en särskild anteckning gjordes om att dessa rättig-
heter inte fick förstås som att föräldrarna hade rätt att få statligt stöd till sko-
lor om det motiverades med en önskan om speciell religiös undervisning.

Denna skolpolitik – att alla föräldrar skulle kunna skicka sina barn till
samma skola – påpekas också ligga bakom objektivitetsproblemet på 1940-
50-60-talen. Men gruppen som behöver fångas in är då inte längre i första
hand andra kristna grupper, utan de ateistiska föräldrarna.

Almén påpekar också att religionskunskap inte bara varit ett schemaämne,
utan att skolan också haft morgonsamlingar. Även detta förändrades från en
ekumenisk morgonbön, till morgonsamlingar på 1960-talet.

Den fortsatta förändringen av ämnet tillskriver Almén invandringen.
Även dessa föräldrar, som kan se sig som muslimer etc., måste kunna skicka
sina barn till skolan med samma förtroende som andra föräldragrupper tidi-
gare getts. Han sätter även in kritiken mot (i varje fall vissa) muslimska reli-
giösa friskolor mot denna bakgrund. Kritiken mot dessa skolor ser han som
ett utslag för samma rädsla för segregering som tidigare fått spela så stor roll
för ämnets utformning. Almén kallar detta ”dream of shared pluralism” (Al-
mén 2000: 64).

Almén placerar mål (”objectivities”) för skolan, och då särskilt förstås re-
ligionsundervisningen, i den sociala ingenjörskonstens sammanhang. Han
hävdar att läroplaner för den obligatoriska skolan sedan 1960-talet, dvs. i och
med införandet av grundskolan, måste förstås mot 1946 års skolkommission.
En grundtanke där var7:

The school system was regarded as one important and sometimes the only
available tool to use for this [att genom utbildning skapa ett bättre samhälle –
den sociala ingenjörskonsten, min anm.] along the welfare system. And the
school subjects were regarded as relevant and could defend their space on the
timetable as far as they could contribute to these ends. (Almén 2000: 65)

7 Den sociala ingenjörskonsten och dess roll i skolämnets förändringar betonas också av
Henry Cöster som dock inte återfinns som referens i någon av de tre texterna som används i
detta avsnitt (Cöster 1986).
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Religionskunskapens roll i detta projekt sägs vara:

[…] a main tool both for personal development in general and for the devel-
opment of a personal view of life, for the promoting of understanding and
mutual respect and of enriching exchange of ideas within the society, and for
the promoting of international understanding. (Almén 2000: 66)

Religionskunskapen blir återigen en ideologisk agent, men nu inte för olika
samfund, utan för den svenska modellen. Almén menar att denna uppgift var
orealistisk, och beskriver den som förlamande för delar av lärarkåren. Hans
historieskrivning avslutas med att han ser denna uppgift som ifrågasatt, och
delvis ersatt med en betoning på bestämd och mätbar kunskap, samt på vad
som är värdefullt för den svenska arbetsmarknaden och för svensk industri
på världsmarknaden. Almén exemplifierar dock inte vad detta skulle kunna
vara.

Almén övergår sedan till att diskutera två begrepp: livsåskådning och
livsfrågor. Han urskiljer två rötter till livsåskådningsfrågor. Den ena kallar
han studiecirklar och folkhögskoletraditionen, och namnger där Alf Ahlberg
och Torsten Åberg. Deras sätt att använda begreppet livsåskådning blir för
Almén att uppfatta livsåskådningar som:

a tradition reacting on new ideas and new social situations and returning to
very influential ’classical’ thinkers and texts. The core of this tradition is of-
ten described as a view of man, a view of the world / cosmos, central ideas
etc., that is, ‘views’ mediating between philosophical ideas and existential
problems. The individual is described as somebody who has to take side him-
self, but who is also invited to take part in a struggle between competing
forces where the individual in one in a collective. (Almén 2000: 68)

En delvis annan rot till livsåskådningsfrågorna förlägger Almén till en mer
akademisk diskussion med bl.a. Ingemar Hedenius som är kritisk till det
kollektiva tänkandet runt livsåskådningar som traditioner, och menade att
vetenskapliga studier aldrig kan ge oss klara svar och att varje individ måste
ta ett eget ansvar för att klara upp detta fält av otydligheter, och att skapa en
personlig livsåskådning.

Begreppet livsfråga sägs introduceras i läroplanerna på 60-talet, och ha
sina rötter i undersökningen Tonåringen och livsfrågorna en undersökning
av elevers intresse för religiösa ämnen (”topics”) och existentiella och mora-
liska frågor. Studien visade att intresset för de religiösa ämnena är lågt, till
skillnad mot intresset för de existentiella och moraliska frågorna. Studiens
relevans för religionsundervisningen är, enligt Almén, att:

The report argued that ultimately the religions (and the non-religious views
of life) dealt with exactly these questions of life and could be interpreted as
different ways of ‘answering’ these questions. (Almén 2000: 69)
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Livsfrågorna ligger sedan till grund för kursplaners utformning för såväl
grund- som gymnasieskola under 70- och 80-talet. Särskilt i Lgr 80 betonas
att studierna startar med utgångspunkt i livsfrågor exemplifierade för resp.
stadium. Men i undervisningen ”ingår också studier av”8 Bibeln och annat
uppräknat stoff.

Livsfrågor blir på detta sätt en hermeneutisk nyckel (”hermeneutic key”)
till religioner och livsåskådningar. Inte för att det är religionernas och livs-
åskådningarnas självförståelse, utan för att livsfrågor skall kunna göra ele-
verna intresserade och på så sätt underlätta att uppnå skolans mål.

Thus in this perspective questions of life ('livsfrågor') are introduced as a
hermeneutic key to religions and views of life in general ('livsåskådningar').
The fundamental argument to do so was not that this was the self-
understanding of churches and other religious communities but that it would
help to make the pupils interested and hence to fulfil the objectives of the
subject as part of the objectives of the comprehensive school. (Almén 2000:
69)

Almén ser som en fördel att livsfrågor gör det möjligt att beskriva något som
allmänmänskligt – livsfrågorna – men med olika svar. Det gör det möjligt att
jämföra svaren. Ett försteg före religion är att med livsfrågor kommer icke-
religiösa livsåskådningar in och blir möjliga att jämföra med varandra. Det
blir också, enligt Almén, tydligt att svaren på livsfrågorna inte går att se som
finala, utan de måste ses som del i en fortgående kamp med dessa frågor.

Ett problem ser Almén i att det kan finnas en tendens att inte alla religio-
ner och livsåskådningar blir rättvist behandlade. Han pekar på att religiös
praktik inte kommer i fokus i svensk undervisning på samma sätt som i and-
ra länder.

Det går att se en spänning mellan en tendens att se skolämnen som en
”popularised version of academic disciplines” (Almén 2000: 71) och en ten-
dens att se dem som ”tools used to help the pupils to come to maturity, to
develop their possibilities” (Almén 2000: 71). Almén framhåller att detta är
ett inslag i alla skolämnens historia, och i lärarutbildningen. Almén menar att
den senare tendensen oftare är stark under de tidigare skolåren. Den tidigare
starkare högre upp i skolåren9. Den allmänna förändringen under 1900-talet
ser Almén som en rörelse mot elevcentrering – fokus på de olika elevernas
utveckling. En förändring som kanske är otydligare i Lpf 94 (”partly diffu-
sed”). Men denna förändring är inte helt entydig på detaljnivå.

Almén återkommer även i detta sammanhang till att barnets rätt till en
bred orientering i Sverige alltid framhållits framför föräldrarnas rätt att på-
verka sina barn. Där går det att se en grundläggande respekt för barnets eget

8 Jag väljer här att citera ur kursplanens text trots att den i Alméns är översatt till engelska.
9 Jfr med resonemanget om fokuseringen på samhällets krav respektive på barnets behov i
Arfwedson & Arfwedson 1991: 139ff.



20

tänkande och omdöme. I denna ståndpunkt vill Almén också se en principiell
rätt för barnen att välja innehåll – en rätt som han vill se ligga bakom sättet
att hantera resultaten i undersökningarna på 1960-talet som visade att elev-
intresset var svagt för ämnet. Almén syftar troligen på Tonåringen och livs-
frågorna (Skolöverstyrelsen 1969).

Ytterligare utslag för denna elevcentrering ser Almén i att skolkommis-
sionen 1946 tog sin utgångspunkt i elevernas tänkande, inte det akademiska
ämnet. Almén hänvisar till SOU 1947:27: 36f.

Det kanske tydligaste kursplaneutslaget för denna tendens vill Almén se i
Lgr 80. Men, framhåller Almén i explicit dialog med Hartman, denna ut-
gångspunkt i elevernas livsfrågor samexisterar med en otydlig relation till
skolämnet (the teaching subject matter) med formuleringen ”i undervisning-
en ingår också studier av”.

Alméns förståelse av spänningen mellan ämnes- och elevcentrering i Lpf
94 är mer otydlig. Han beskriver den politiska processen som ledde fram till
formuleringarna i Lpf 94 och säger att de mål att sträva mot som där räknas
upp är mål ”which of course can be interpreted as a set back in the direction
of more stress on the teaching subject matter” Almén 2000: 73), för att sedan
räkna upp målen. Det ger två möjliga läsningar av Alméns text. Antingen så
är det så att målen är mer ämnesrelaterade (of course får då betydelsen sä-
kert!) eller så blir betydelsen i ”of course” att de naturligtvis också kan läsas
på det sättet om man så önskar. Det blir då upp till läsaren att i sin läsning av
målen avgöra vilket av de två sätten att förstå ”of course” som är rimligast.
För denna översikts räkning anser jag att det räcker med att peka på de möj-
liga olika tolkningarna hos Almén.

Almén avslutar sin ämneshistoria genom att summera hur de förändringar
han sett påverkar vad han kallar lärar- resp. elevrollen.

Fram till 1919 blir lärarens roll att agera som en slags lekman åt den loka-
le kyrkoherden eftersom skolämnet sågs som en del i dopundervisningen.
Några lärare som påbörjat sin yrkesbana då kan ha varit kvar 1960 – i en helt
annan roll, utan någon nämnvärd fortbildning (Almén 2000: 75).

Fokuseringen under perioden efter 1919 är på bibeln och kyrkohistorian,
med ett innehåll som sågs som en okontroversiell gemensam grund för kris-
tendomen och som en viktig del i ett svenskt kulturarv, vilket ledde till en
lärarroll som ”warden of common tresures and of generally agreed moral
values” (Almén 2000: 75). Almén framhåller också att även om bibeltexter
förekommit tidigare så förändras läsningen av dem, liberalteologin framhålls
som orsak till att i Nya Testamentet Jesu lära kommer i fokus på bekostnad
av den teologiska betydelsen av dessa handlingar. Denna ämnessyn kom inte
i konflikt med svenska kyrkans lära, och fram till 1958 var det oproblema-
tiskt att vissa kyrkliga företrädare dessutom hade en viss inspektionsrätt över
skolan eftersom religionsfrihet inte infördes förrän 1951 (Almén 2000: 75).

1960-talets fokus på objektivitet ledde till en ytterligare ny lärarroll: En
neutral och passiv lärare. Att inte få ta ställning, ens i moraliska frågor, blev
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ett problem för många lärare. Objektiviteten kom, enligt Almén, i konflikt
med fokuseringen på elevernas personliga utveckling (Almén 2000: 76).
Trots att auktoriteterna fastslog att skolan inte enbart skulle ge kunskap, utan
”educate in the widest meaning with also moral aspects” (Almén 2000: 76)
stannade i alla fall en uppfattning att det var något särskilt problematiskt
med religionsämnet kvar hos lärarna. En uppfattning som Almén sätter i
relation till att många klasslärare undvek ämnet i sin undervisning. Objekti-
viteten förändrades i Lgr 69 – där hette det i stället att undervisa med enga-
gemang och saklighet. Men, säger Almén, för många lärare blev detta en
omformulering av objektivitetskravet från en neutral objektivitet till en en-
gagerad objektivitet.

Fokuseringen på livsfrågor lede till en ytterligare förändring av lärarrol-
len: Hur skall man undervisa om frågor utan att hålla fram ett svar? Lärar-
kunnandet i religionskunskap blev på detta sätt inte det samma som i många
andra ämnen. Kunnandet blev ett oändligt område av möjliga svar från di-
verse olika religiösa traditioner och diverse olika filosofer etc., utöver för-
väntningen att själv ha tänkt runt frågorna.

Almén avslutar avsnittet om lärarrollen med att påpeka att dessa svårighe-
ter också är möjligheter. Han påpekar också att förändringarna i lärarrollen
återspeglas i förändringar av elevrollen. Bakom dessa förändringar ligger
olika uppfattningar om vad skolan skall lära eleverna, och vad som menas
med kunskap (Almén 2000: 77f).

Den tredje texten är skriven av Rune Larsson (Larsson 2006). Den är ett
bidrag publicerat i en rapport från en konferens med titeln Religion, skole og
kulturell integration i Danmark og Sverige, och är den aktuellaste av de tre.
Liksom Almén skriver även Larsson för en läsekrets utöver den svenska.
Han delar in sin beskrivning av skolämnets historia i fem olika teman. Det
första kallar han ”evangelisk luthersk förkunnelse och fostran i en kristen
majoritetskultur” (Larsson 2006: 114). Det var en period då ämnet hade en
tydlig konfessionell prägel. Undervisningen skedde i en tid då det var det
samma att vara medborgare i Sverige som att vara medlem i svenska kyrkan.
Skoldagen inleddes och avslutades t.ex. med andakt. Skolan hade ansvar för
att följa upp söndagens predikan. Läromedlet var Martin Luthers Lilla kate-
kes.

Nästa period, som Larsson kallar ”enhetskulturen bryts upp – minskad
konfessionalitet för bevarad enhet” (Larsson 2006: 118) är fortfarande inrik-
tad på kristendomen. Men alltså inte så tydligt fokuserad vid svenska kyr-
kans version av kristendomen:

I de metodiska anvisningarna hette det att undervisningen ”genomgående
(skulle) meddelas på grundval av den heliga skrift.” Det ”dogmatiskt-etiska
läroinnehållet” skall sättas in i sitt historiska sammanhang och ha ett ”reli-
giöst-sedligt verklighetsvärde” och fick ”aldrig inskränkas till endast abstrak-
ta lärosatser.” Stor hänsyn skulle tas till den enskilde elevens utveckling och
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individuella förutsättningar i urval av stoff, teoretisk svårighetsgrad och
”utaninlärning” (SFS 1906: 10 Metodiska anvisningar). (Larsson 2006: 120)

I och med detta har kyrkans inflytande över undervisningens innehåll mins-
kat. För att hålla ihop skolan som en skola för alla har det särskiljande tonats
ned. Kritiken mot den tidigare undervisningen kom från flera håll. Larsson
pekar på pedagogisk kritik mot katekesmetoden, politisk som ifrågasatte
kyrkans inflytande över skolan, samt en religionsfrihetskritik som han bl.a.
knyter till frikyrkligt håll. Fridtjuv Berg blir den som personifierar föränd-
ringen, även om den inte genomförs förrän efter hans död av Värner Rydén.

Frågan om föräldrarnas rätt över sina barn framhålls. Och även här fram-
hålls Fridtjuv Berg som betonade barnets rätt före föräldrarnas rätt – föräld-
rarna har rätt att inverka på barnets livsåskådning, men inte att rakt av över-
föra sin mening på barnen. Målet för undervisningen framhålls vara barnets
fria personliga utveckling. Innehållsligt flyttas fokus från katekesen till Bi-
beln. Larsson framhåller särskilt Jesu Bergspredikan ”som med sin upphöjda
etiska uppfattning, sin skönhet och sina enkla bilder har en besynnerlig för-
måga att tala till barnasinnen” (Larsson 2006: 123). Det har skett en för-
skjutning från dogmatik till etik med Bibeln i centrum. Undervisningen skall
också vara tolerant och fri från sårande angrepp på andras övertygelser.

Det tredje temat kallar Larsson ”religionen – en del av det kulturarv som
skall föras vidare” (Larsson 2006: 125). Ämnet har nu blivit ett kunskaps-
ämne bland andra ämnen. Det skall orientera om företeelser som barnen
sedan själva skall ta ställning till. ”Religioner och livsåskådningar är objekt
för lärande, som man närmar sig utifrån, fenomen som blir föremål för kri-
tiskt betraktande, analys och tolkning” (Larsson 2006: 125). Undervisningen
skall vara objektiv.

Tidsmässigt är Larsson nu framme vid 1960-talet och han knyter detta
tema till Lgr 62 och Lgy 65. Fostran gäller nu entydigt en allmän medbor-
gerlig bildning – inte en kyrklig fostran som under den första tiden. Den
tidigare religiöst-sedliga fostran har ersatts med en medborgerlig bildning.
Den kvardröjande samlingen på morgonen kallas inte längre andakt, utan
just morgonsamling. Detta fostrande inslag knyts till hur undervisningen
bedrivs, nämligen så att den befrämjar elevernas personliga utveckling. Lars-
son påpekar att spänningen mellan individ och samhälle tydligt framträder i
läroplanens tredelade mål, att meddela kunskaper, öva färdigheter och att
främja elevernas personliga utveckling till harmoniska människor och an-
svarskännande samhällsmedlemmar. Det är kulturarvet som blir motivering-
en till undervisningen i ämnet, eftersom kunskap om kristendom är nödvän-
dig för förståelsen av västerlandets kultur- och samhällsliv, och utgör en
grund för ”våra ’religiösa, etiska och sociala värderingar’” (Larsson 2006:
129). Kristendomen är inte längre normen för ämnet, utan den kulturella
tradition som kristendomen är en del av.
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Det fjärde temat kallar Larsson ”individens frågor och erfarenheter – reli-
gionen som hjälp att tolka livet” (Larsson 2006: 130). Undervisningen skall
utgå från elevens behov av att tolka sina livserfarenheter. Eleven blir subjekt.
Kulturen – religioner och livsåskådningar – kan erbjuda livstolkande möns-
ter som hjälper eleven. Detta tema knyts till Lgr 69 och livsfrågor. Larsson
pekar på att det inte längre blir splittringen i trosfrågor som kommer i fokus,
utan en rad gemensamma problem som alltså alla människor förutsätts dela:

I stället för att fixera uppmärksamheten vid olikheterna borde man ta ut-
gångspunkten i det gemensamma, de grundläggande personliga livsfrågorna
och allt som hör samman med vår existens, de grundläggande ”problemen”
om miljö, fred, krig, hunger, rättvisa, solidaritet osv. Detta synsätt borde ha
förutsättningar, menade man, att bli en ny ansats för Re. Därmed hade grun-
den lagts till den ”livsfrågepedagogik” eller en problemorienterande Re som
skulle börja ta form med 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69). (Lars-
son 2006: 131)

Elevernas livsfrågor blir ”utgångspunkt för undervisningen i tros- och livs-
åskådningsfrågor och etik på grundskolans högstadium” (Larsson 2006:
131). Larsson framhåller att det finns ett antal forskningsprojekt med denna
inriktning internationellt, Storbritannien och Västtyskland pekas ut, utöver
den svenska Tonåringen och livsfrågorna.

Larsson utpekar särskilt 1978 års supplement och Lgr 80 som färgade av
detta tema. Även om Larsson framhåller att Lgr 80 har karaktär av kompro-
miss genom att ett traditionellt lärostoff fick ett särskilt omnämnande. Det är
formuleringen ”i undervisningen ingår också studier av” som Larsson fram-
håller. Larsson summerar detta tema på följande sätt:

Tanken med att låta religionsundervisningen ta sin utgångspunkt i elevernas
livsfrågor aktualiserade en välkänd spänning mellan undervisningens olika
intressenter, vid sidan om eleven i första hand samhället men också ämnes-
vetenskapen. Förmodligen har det aldrig varit möjligt att renodla en form, där
elevens intresse och behov ensamt varit bestämmande för undervisningen.
Samhället har hela tiden ett intresse av att dess medborgare erhåller en grund-
läggande medborgerlig bildning och att de dessutom delar vissa grund-
läggande värderingar. Också ur ämnesteoretisk och didaktisk synpunkt finns
ett legitimt intresse att ge undervisningen en önskvärd kvalitet. I de flesta fall
– både i Sverige och utomlands – har därför livsfrågepedagogiken eller den
problemorienterade modellen utvecklats mot en undervisning som eftersträ-
var balans mellan en traditionsorienterad och existenstolkande inriktning.
(Larsson 2006: 134)

Det femte och sista temat kallar Larsson ”religionerna som livstolkande möj-
ligheter i mötet med elevernas livserfarenheter” (Larsson 2006: 134) Ett
viktigt ord i detta tema är bildning, och temat knyts till utredningen Skola för
bildning. Bildningsuppdraget ställs vid sidan av uppdragen att ge kunskap
och att fostra. Larsson påpekar att bildningsuppdraget blir problematiskt att
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hantera och han ser uppdelningen av skolans mål i uppnåendemål och strä-
vansmål som ett försök att hantera detta problem.

Balansen mellan individens och samhällets intresse vill Larsson se hante-
rat så att individens behov ges utrymmet att bearbeta de egna livsfrågorna,
medan samhällets behov får sitt utrymme genom ”orienteringen om religio-
nens olika former och funktioner” (Larsson 2006: 136).

Larsson avslutar sin exposé med att summera:

De senaste läroplanerna och kursplanerna innehåller en rad nya inslag som
trots detta tillsammans bidrar till att befästa den huvudlinje, som inleddes in-
för 1919 års undervisningsplan och tillhörande skolstadga. Förutsättningar
har skapats för en sammanhållen skola, som i sin helhet kan erbjuda sina
tjänster åt människor med vitt skilda uppfattningar i ett av världens mest se-
kulariserade länder. Trots ökade möjligheter att starta fristående skolor deltar
de allra flesta i den offentliga skolan och dess religionsundervisning.

Religionsundervisningen har under senare år stärkt sin ställning genom en
växande öppenhet för religion och livsfrågor, etik och värderingsfrågor. När-
varon av ett stort antal elever med invandrarbakgrund i religiösa traditioner
ökar behovet av kunskaper och därmed intresset för ämnet. Till det nya hör
också att religionernas trosdimensioner och religiös praxis åter blivit viktiga
inslag i undervisning och lärande. I den meningen kan man ana hur den prak-
tiserade religionen åter blivit ett legitimt studieämne i skolan utan att förenk-
las av distanserande krav på ”objektivitet” och ängslig neutralitet. (Larsson
2006: 136)

En summering

Hartmans text finns som referens hos de övriga två texterna. Den får i och
med det karaktären av den tongivande beskrivningen som man måste förhål-
la sig till. Larsson refererar inte till Almén, trots att den är samtida med
Hartmans. Det finns en möjlig gemensam referens som de skulle kunna vara
beroende av, Algotssons avhandling från 1975. Den återfinns som referens
hos såväl Larsson som Hartman, men inte hos Almén som dock refererar till
Hartman.

Ett första konstaterande: De tre texterna uppvisar stora likheter i sin histo-
rieskrivning. De är helt eniga i sin beskrivning av ett skolämne som genom-
gått en stor utvidgning av sitt innehåll. Det är inte längre en enda religion,
kristendomen, som står i fokus för ämnet. Det innefattar i princip ett oändligt
antal religioner och livsåskådningar. Detta märks också i att ämnet byter
inriktning, från en undervisning i kristendom – också kallad dopundervis-
ning i ett specifikt samfund, Svenska kyrkan – via en version som inriktas på
det för kristendomen gemensamma – en slags minsta gemensamma nämnare
– till en undervisning om religion. Målet är inte längre socialisation in i ett
samfund eller en bestämd religion.

När det gäller fokus på barnet eller ämnet är inte likheten riktigt lika stor.
Almén och Larsson är tydliga i att betona vikten som lagts vid att hålla sam-
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man skolan – och det särskiljande svenska i att barnets rätt satts före föräld-
rarnas rätt. I varje fall Almén ser i detta en grundläggande betoning av bar-
nets rätt som gällt hela den period som beskrivs i texterna.

De tre texterna är också frekventa i att använda livsfrågor som begrepp –
de betonar införandet av livsfrågor i Lgr 69 som något väsentligt. Larsson
framhåller särskilt supplementen 1978 som ett utslag för livsfrågorna och det
tänkande de förknippar med dem. Hur Lgr 80 skall uppfattas är inte lika
entydigt – till stor del beroende på hur formuleringen ”i undervisningen igår
också” tolkas av respektive författare.

Det finns åtminstone en tydlig skillnad mellan texterna, i skildringen av
Lpo 94. Där avviker Hartman från de övriga två i en uttalad tveksamhet inför
vad han beskriver som en återgång till en mer traditionell läroplanskod i och
med Lpo 94.

Denna beskrivning av skolämnets historia fram till 2000 får fungera som
avstamp för avhandlingen, men kommer att problematiseras i slutkapitlet där
såväl min läsning av kursplanerna från 1962 och framåt som intervjuerna
kommer att sättas i dialog med dessa beskrivningar.

Kursplaner och livstolkning

Ett delvis annorlunda bidrag till ämnets historia ger Sven-Åke Selander i
Livstolkning (Selander 1994). Hans text är skriven i samband med arbetet
inför läroplansreformen 1994. Men på grund av politiska förändringar i sam-
band med valet kom hans bidrag inte att få något större inflytande över kurs-
planerna 199410. Det som står i fokus är inte hur ämnet förändrats mot en
samhällsbakgrund, utan vilka förutsättningar olika kursplaner gett för be-
greppet ”livstolkning”:

Livstolkning är en fråga om att strukturera, att organisera upplevelsevärlden.
Människor kan välja ett empiristiskt-naturvetenskapligt tolkningsmönster, de
kan föredra ett dialektiskt-materialistiskt eller välja ett religiöst. Behovet att
organisera upplevelser, gemenskaper och tankar leder till behov av reflektion
och val av tolkningsalternativ. (Selander 1994: 7)

Selander är tydlig med att ange att livstolkning är en process, och att det
förutsätter nya kunskaper och nya metoder ”med vilka man kan angripa livs-
tolkningsprocessen” (Selander 1994: 7). Livstolkning sker naturligtvis inte
enbart inom religionskunskapsämnet, men dess roll har varit särskilt betonad
(Selander 1994: 6). Han beskriver sin egen text så här:

Tyngdpunkten läggs vid frågor om vilka vetenskapliga metoder och vilket
slags innehåll från religionsvetenskapen som gett bidrag till bearbetningen av
livstolkningen och hur en förändrad situation för livstolkning i skolan aktua-

10 Muntlig uppgift från professor Sven G Hartman 2009-03-26.
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liserat nya teologiska metoder och nytt innehåll. (Selander 1994: 7, min kur-
sivering)

Selander sätter in livstolkning i en utveckling av ämnet som han ger de olika
rubrikerna: ”individen och livstolkningen – från objekt till subjekt”, ”sam-
hället och livstolkningen – från slutet till öppet samhälle”, ”innehållet och
livstolkningen – från vertikalt till tillhorisontellt” samt ”arbetsformerna och
livstolkningen – från formellt till funktionellt” (Selander 1994: 10ff).

Den första förändringen beskrivs som att eleverna inte är objekt för un-
dervisning, utan subjekt. De förutsättningar de har att livstolka knyts till
olika teoretiker, som t.ex. Freud, Erik H Eriksson, Thomas Ziehe eller Viktor
Frankl. Samhället beskrivs som förändrat från ett relativt enhetligt till ett
mångkulturellt. Innehållets förändring beskrivs som en förändring från ett
givet innehåll, antingen givet utifrån religiösa eller vetenskapliga kriterier.
Det är detta som Selander kallar vertikalt. Det horisontella består i att ele-
vernas egen upplevelsevärld blir relevant för innehållet, urval och anknyt-
ning. Skillnaden i arbetsformer slutligen beskrivs som en förändring från
formellt till funktionellt: ”undvika i förväg bestämda arbetsformer, som lära-
ren eller läromedel valt. Arbetsformerna utvecklar sig i klassen allt efter
vilka behov som livstolkningsprocessen ställer” (Selander 1994: 15f).

Selander särskiljer sedan olikheter hos kursplanerna och diskuterar de oli-
ka kursplanernas förutsättning att ge ett bidrag till livstolkning. Det avsnitt i
texten som är mest relevant för denna avhandling är avsnittet ”livsfråge-
pedagogik och existentiell teologi” (Selander 1994: 56-99).

Selander hänför detta avsnitt till Lgy 65. Han betonar att avstampet för re-
ligionskunskapsämnet där tas i en reflektion över vad som kallas ”den mo-
derna människans situation” (Selander 1994: 18) och exemplifierar detta
med en lärobok som använder Robinson Crusoe-temat. Detta sätt att betona
”upplevelse, inlevelse i en av mänsklighetens grundläggande frågor” (Selan-
der 1994: 57) är något som är typiskt för denna inriktning. Ett sätt att intro-
ducera skolämnet införs senare i grundskolan med Lgr 69, i och med arbets-
området ”ung i dag” som skall inleda studiet på högstadiet. Denna utgångs-
punkt i elevernas upplevelser och problem är väsentlig – men också att ”stu-
diet alltid anknyts till elevernas upplevelser och frågor” (Selander 1994: 57).
Detta är utgångspunkten för vad han kallar ”livsfrågepedagogiken” (Selan-
der 1994: 57). Selander poängterar att livsfrågepedagogiken anknyter ”till en
syn på teologins innehåll och arbetsmetoder, som kan beskrivas med termen
existentiell” (Selander 1994: 57). Namn på teologer i texten är J Robinson
och hans bok Gud är annorlunda, men också Rudolf Bultmann, en annan
exeget, dessutom Paul Tillich och hans undersökningar av begreppet mod,
men främst hans korrelationsteori:

Den som talar om Gud måste göra det så att det framgår att han verkligen ta-
lar om det obetingade som angår en och den som lyssnar och tänker på det
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obetingade som angår en måste försöka förstå på vilket sätt denna upplevelse
kan tydas och tolkas med hjälp av begreppet ’gud’ (Selander 1994: 60)

Denna inriktning utgår från att det finns en stor mängd grundläggande frå-
gor, kallade livsteman, som används som redskap för att tyda den egna exi-
stensen. Livsfrågepedagogiken syftar till att ”klargöra vilka dessa grund-
läggande frågor faktiskt är” (Selander 1994: 60). För att kunna göra detta
måste man veta ”vilka livsteman som är viktiga för undervisningsgruppen”
(Selander 1994: 61).

Selander för också in Jaspers och begreppet gränssituationer i livsfråge-
pedagogiken. Gränssituationer är då de situationer i vilka existentiella frågor
aktualiseras i människors liv. En utgångspunkt här är att: ”Dessa situationer
och dessa upplevelser är förhanden i alla tider och i alla kulturer. Till detta
knyts de existentiella upplevelserna om stöd eller hot etc.” Han hänvisar här
också till Benkt-Erik Benktson (Selander 1994: 61).

Selander redovisar sedan undersökningar om elevernas förutsättningar för
livsfrågepedagogiken och livstolkningen – Ronald Goldman nämns som
internationellt exempel, Tonåringen och livsfrågorna, och Sven G Hartmans
forskning, bland de svenska exemplen.

Översikten över elevernas förutsättningar avslutas med att Selander åter-
knyter till kursplanerna. Han reser frågan vad en inriktning på gränser – kri-
ser – kan medföra för synen på religion. Blir det något som är knutet till det
onormala i livet? Han påpekar att:

Inriktningen mot livsfrågor reste inte bara frågor om hur man kunde integrera
elevernas frågeställningar i kunskapsprocessen. Lika viktigt var det att den
kunskap som eleverna skulle inhämta var motiverad från kunskapsinnehållet.
Livsfrågor är inte bara något som elever bär på. De ingår som integrerade de-
lar i ’innehållet’ självt. (Selander 1994: 65)

I supplementet för gymnasieskolan 1978 är tre sådana livsteman tydliggjor-
da: ”dödens övervinnande, problemet om hur människor är och hur männi-
skor borde vara (skuld) samt meningsfrågan” (Selander 1994: 66). Översik-
ten avslutas med att, i Lgr 80, urskilja några olika dimensioner i livsfrågor.
Han refererar där till ett kommentarmaterial från Fortbildningsavdelningen i
Umeå:

1 Meningsfrågandet/meningssökandet i det vardagliga-praktiska livets olika
situationer, t.ex. på sexual- och samlevnadsområdet;

2 frågor som aktualiseras i livets gränssituationer: sjukdom, lidande, död
sorg skuld-förlåtelse;

3 frågor om hur verkligheten ytterst är beskaffad: materialism/idealism,
finns Gud etc. (Selander 1994: 66)

Slutligen konstateras:
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De existentiella frågorna som eleverna har eller kan inspireras till att ställa
hör alltså ihop med kunskapsinnehållet. En dynamisk undervisningssituation
i korrelationsteorins anda uppstår när dessa frågor får aktualisera elevernas
upplevelser och erfarenheter och religionernas och livsåskådningarnas svar.
Det är så livstolkningsprocessen fungerar. (Selander 1994: 66)

Selander ser alltså goda förutsättningar för livstolkning i en livsfrågepedago-
gisk och existentiellt teologisk undervisning. Det är viktigt att poängtera att
livsfrågepedagogik relateras med existentiell teologi när han gör detta kon-
staterande. Han påpekar också – efter en inventering av olika exempel på
livsfrågepedagogik – att ”ett existentiellt angreppssätt leder över i ett feno-
menologiskt” (Selander 1994: 99).

Livsfrågor och livsåskådningsfrågor

Översikten över skolämnets historia har återkommit till två viktiga begrepp,
livsåskådningsfrågor och livsfrågor, vilka redan på detta stadium behöver
förtydligas. Det gör jag genom att undersöka det dialogiska mellan livsfrågor
och livsåskådningsfrågor genom att jämföra de kedjor av yttranden som kan
spåras till Anders Jeffner resp. Sven G Hartman.

Livsåskådningsfrågor hos Jeffner

1973 utkom Anders Jeffners rapport Livsåskådningsforskning (Jeffner 1973).
Det är ingen överdrift att säga att den rapporten kommer att normera vad
som är en definition på en livsåskådning, i varje fall inom Sverige. Utgiv-
ningsåret är sent i förhållande till en del av de kursanvisningar och kurspla-
ner som studeras i denna avhandling, t.ex. kursanvisningarna i Lgr 62, Lgr
69, och Lgy 64. Men, som Jeffner själv påpekar, livsåskådning introduceras
inte som begrepp i rapporten. Det är snarare användningen som Jeffner anger
som skälet till att han gör en stipulativ definition i rapporten. En definition
som ofta sedan alltså citerats.11

11 Gunnar Gunnarsson (2008) tar upp begreppet livsåskådning (life philosophy i hans engels-
ka text) och redogör för fler sätt att använda det än Anders Jeffners. Han pekar särskilt på
vikten av att skilja mellan en individs personliga livsåskådning och en mer allmän livsåskåd-
ning, t.ex. i form av en ism. Han redovisar också en diskussion om religion och livsåskådning
kan användas som synonyma begrepp. I kursplanerna används – troligen i Jeffners anda –
begreppen väldigt synonymt. Eller mer korrekt: Religioner blir en delmängd av livsåskåd-
ningar.

Han redovisar också kritik av Jeffners definition, som han spårar tillbaka till Ingemar He-
denius. Kritiken verkar i första hand kunna sammanfattas i att definitionen sägs vara för intel-
lektualiserande, dvs. ge de kognitiva momenten i livsåskådningen för stor betydelse. Men det
finns också kritik av det individuella draget. Gunnarsson redogör också för livsfrågor (”exi-
stential questions” i hans engelska text – vilket är samma översättning till engelska som Hart-
man gör i sin avhandling. Det är min uppfattning att den översättningen inte fångar in det
öppna i livsfrågor som det används kanske i synnerhet av Hartman själv).
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Vi kan nu summera det vi sagt i ett förslag till en livsåskådningsdefinition.
Med en persons livsåskådning menas personens centrala värderingssystem
och personens grundhållning och den del av det personen anser sig veta om
sig själv och sin omvärld vilket påverkar hans centrala värderingssystem eller
grundhållning på ett sätt som personen är beredd att acceptera. (Jeffner 1973:
18)

Definitionen är – som framgår – ett resultat av ett resonemang där värde-
ringssystem och grundhållning förtydligas. Även detta har drag av stipulativ
definition:

Värderingssystem består alltså enligt den terminologi vi nu inför både av
normer som säger hur man bör handla i en bestämd valsituation eller typ av
valsituationer och värden som anger vad som är gott och ont. Normerna i ett
värderingssystem kan vara många eller få, de kan vara olika eller besläktade,
de kan ha, men behöver inte ha, något samband med varandra. Utilitarismen
blir med denna terminologi ett värderingssystem där normen för varje enskild
handlingssituation kan härledas ur en grundläggande norm – den utilitaristis-
ka principen. (Jeffner 1973: 12)

Värderingssystem handlar alltså – annorlunda uttryckt – om etik och hur
etiska värderingar påverkar handlandet. Jeffner anknyter tydligt i resone-
manget till etablerade etiska teorier – i detta fall utilitarismen. Ett nyckelord
för värderingarna blir med denna läsning ”system” – värderingarna förväntas
hänga ihop på något sätt – de ingår i ett system.

Grundhållning svarar på frågan hur det känns att leva. Det exempel Jeff-
ner ger är att personer med samma faktiska situation kan uppleva sina liv
ljust eller mörkt. Detta kan ske även om värderingssystemen är lika hos de
båda personerna. För att kallas grundhållning skall svaret på frågan om hur
det känns att leva vara stabilt (Jeffner 1977: 14f).

Det tredje i definitionen är ett teoretiskt moment. Jeffner uttrycker det
som att livsåskådningar omfattar åsikter om tillvarons beskaffenhet – delar
av kognitiv natur. Jeffner stipulerar vilka teoretiska delar som skall ingå så
att det inte blir en motsats mellan livsåskådning och vetenskap:

Till en persons livsåskådning hänför vi den del av det han menar sig veta om
sig själv och sin omvärld om vilken gäller

I sammanhanget redogörs också för teologen Paul Tillich och att människan är en varelse
som söker mening. Det beskrivs som något konstituerande för ”den moderna människan” att
söka mening i sin tillvaro. I det avslutande diskussionskapitlet väcks frågan om det är just
”den moderna” människan och inte den post-moderna människan som kan sammanfattas på
det generaliserande och universella sättet.

Däremot uppmärksammar Gunnarsson inte den i kursplaner återkommande växlingen
mellan livsåskådningsfrågor och livsfrågor. Jag har prövat att knyta dessa ord till det som med
Gunnarssons ord skulle kallas individuella respektive allmänna (kollektiva) livsåskådningar.
Livsåskådningsfrågor – som används av Jeffner – har därför en mer fast karaktär. Medan
livsfrågor får en mer öppen karaktär. (Gunnarsson 2008: 57–74).
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1. att den påverkar hans centrala värderingssystem och/eller
2. att den påverkar hans grundhållning och
3. att denna påverkan av personen själv kan betraktas som berättigad.

(Jeffner 1973: 17) 12

Förslaget innehåller två led – dels vad de teoretiska momenten gäller: om sig
själv och sin omvärld – dels att dessa moment skall vara viktiga för honom.
De skall påverka hans centrala värderingssystem och /eller grundhållningen,
och denna påverkan skall betraktas som berättigad. Jeffner antyder att förhål-
landet mellan de teoretiska momenten och värderingssystem också kan vara
det motsatta – att värderingssystemet påverkar vad som är värt att veta. Han
bejakar denna möjliga ömsesidighet, men väljer att inte föra in den ömse-
sidiga relationen i definitionen (Jeffner 1973: 17f). I den formulering som
Jeffner för fram är det teoretiska momentet överordnat värderingssystemet –
det är det teoretiska momentet som påverkar värderingssystemet, vilket i sin
tur påverkar handlandet.

Efter att ha gjort definitionsförslaget i en formulering som är individuell
konstaterar han att man ofta inte talar om livsåskådningar i form av persons
livsåskådning, utan om en grupps livsåskådning. Det är då något som en
grupp personer har gemensamt. En livsåskådning kan också användas som
begrepp för något som inte längre omfattas, eller aldrig har, omfattats av
någon människa. (Jeffner 1973: 19).

Livsfrågor hos Hartman

Sven G Hartman sammanfattar tre projekt om barn och livsfrågor, dels ihop
med Sten Pettersson (Hartman & Pettersson 1980), men också själv (Hart-
man 1986). De båda texterna visar på vissa likheter – men också vissa olik-
heter. Jag utgår här primärt från Hartman 1986.

Sven G Hartman bedrev forskning vid Lärarhögskolan i Stockholm i tre
projekt: Umre, Bali och UBOL. Projekten pågick från 1967 och framåt. Det
ges inga tidsangivelser för UBOL (Hartman 1986: 28–30). Två av dessa
projekt var inriktade på studiet av livsfrågor hos barn i olika åldrar – eller i
varje fall verkar det ha varit Sven G Hartmans del i projekten.

Grunden för hans presentation är inte livsåskådningar som hos Jeffner,
utan livsfrågor. Det betyder att det relativt avgränsade uttrycket livsåskåd-
ningsfrågor som knyts till tanken på att det är de frågor som livsåskådningar
gemensamt svarar på, eller i varje fall bearbetar, har ersatts av en betydligt
öppnare betydelse hos Hartman. Ett sätt att förtydliga detta blir Jeffners arti-
kel där han undrar över vart livsåskådningsfrågorna tagit vägen med stöd i

12 Jeffner påpekar själv att ”en livsåskådning i denna mening blir en helhet som utmärks av ett
visst mönster”. (Jeffner 1973: 18)
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en undersökning (Jeffner 1997: 216f)13. Hartmans användning av uttrycket
livsfrågor skulle aldrig kunna leda till att frågorna försvunnit hos de under-
sökta – men väl förändrats. Han tar också sin utgångspunkt i psykologi –
främst utvecklingspsykologi. Namn som nämns är bl.a. Piaget (Hartman
1986: 21ff).

Mot slutet av boken finns ett kapitel om livsåskådningar och livsfrågor.
Där är det tydligt att det är livsfrågorna som är drivkraften för Hartman. En
arbetsmodell för relationen mellan livsfrågor och personlig livsåskådning
återges grafiskt (Hartman 1986: 165). Den beskriver vilka faktorer som på-
verkar relationen. Värt att notera är att av de många pilarna i figuren går det
endast en från livsfrågor till den personliga livsåskådningen.

Hartman beskriver en livsåskådning på ett sätt som påminner om Jeffners
definition av en livsåskådning:

Det finns i en personlig livsåskådning tre viktiga sidor, som kan vara värda
att hålla i minnet. Först det man skulle kunna kalla den teoretiska sidan. Den
omfattar personens övertygelse och omvärldsorientering. Det är det man tror
på och det man vet och som har betydelse för den personliga livsåskådning-
en.

[…]
En annan sida av en personlig livsåskådning är värderingarna. Ett värde-

ringssystem av något slag ingår alltid i etablerade livsåskådningar och är då
till stor del beroende av de föreställningar som ingår i övertygelse och om-
världsorientering.

[…]
Den tredje sidan av livsåskådningen är själva tillämpningen, dvs perso-

nens handlingar och handlingsberedskap, där livsåskådningens mer teoretis-
ka sidor omsätts i praktiken. Därmed är en personlig livsåskådning inte bara
ett sätt att betrakta livet utan också ett sätt att leva.

De olika sidorna i en personlig livsåskådning hänger samman med var-
andra, eller borde åtminstone göra det. För att det hela ska fungera krävs att
livsåskådningen är väl integrerad, dvs. att de olika delarna är samstämda med
varandra. (Hartman 1986: 161f)14

Hartman gör en skillnad mellan etablerade livsåskådningar och personliga
livsåskådningar. Hans fokus är – till skillnad mot Jeffners – på de personliga.
Om Jeffner i första hand beskriver de etablerade livsåskådningarna – dvs.
livsåskådningar eller läror som satts på pränt (Hartman 1986: 160) – så foku-
serar Hartman på den enskilde individens livsåskådning. Detta utesluter inte
att Jeffner också anger att livsåskådningar finns hos ”vanliga människor”.
Men den tydliga distinktionen mellan den personliga livsåskådningen och
den etablerade finns bara hos Hartman.

13 För säkerhets skull, i rubriken används livsfrågor, men i själva texten är uttrycket livs-
åskådningsfrågor.
14 Dialogen med Jeffners stipulativa definition framgår också genom en not hos Hartman
(Hartman 1986: 270).
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I den grafiska figuren över relationen mellan livsfrågor och personlig
livsåskådning finns också exempel på livsfrågor: ”eviga frågor”, frågor om
gott och ont, rätt och orätt, vackert och fult (Hartman 1986: 165). De teore-
tiska momenten av en personlig livsåskådning återges också i texten som
”tro och vetande inom en rad områden, som alla gäller olika aspekter på
tillvaron” (Hartman 1986: 161) där de exemplifieras av ”människosyn, sam-
hällssyn, gudsuppfattning, världsbild, verklighetsuppfattning, historiesyn”
(Hartman 1986: 161). Kanske också kapitelrubrikerna i boken kan förstås
som uttryck för livsfrågor? I så fall kan exemplifieringen utökas med ”käk
och tennisdojor”, ”syskon och kompisar”, ”en sönderslagen ruta och hot om
krig” – sammanfattade i vanliga motiv vilka är: ensamhet, liten och rädd,
mobbning, mycket att göra, osämja, rättvisa, glädje, livet, krig, döden, fram-
tiden (Hartman 1986: 5–7).

Sammanfattning

Vid en jämförelse mellan Hartman och Jeffner blir det alltså tydligt att
Hartmans ”personliga livsåskådningar” hamnar långt till höger på den vågrä-
ta axeln som beskriver urvalet för skolämnet från en enda religion till i prin-
cip varje unik personlig livsåskådning, medan Jeffner bäst bör placeras in
längre till vänster, även om hans definition rymmer mer än vad som på
1900-talets början ingick i studiet av religioner i den svenska folkskolan15.
Såväl marxism som existentialism blir en livsåskådning för Jeffner, så också
psykologiska teorier som t.ex. Freud. Men trots att Jeffner säger att livs-
åskådningar kan vara individuella är hans främsta intresse de mer etablerade
– ”strömningar” eller ”ismer” av olika slag.

Skillnaden mellan Jeffner och Hartman kanske är en naturlig följd av de-
ras olika universitetsdiscipliner? Att Hartman nästan uteslutande fokuserar
individen och hans eller hennes personliga livsåskådning är kanske en natur-
lig följd av att Hartman skriver i en utvecklingspsykologisk tradition med
fokus på hur individer utvecklas, medan Jeffner skriver i en teologisk tradi-
tion där studiet av etablerade läror varit grunden.

15 Tankefiguren introduceras på s. 63
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Tidigare forskning

I detta kapitel skall jag placera in avhandlingen inom ett religionsdidaktiskt
16forskningsfält.

Religionsdidaktiken som forskningsfält

Jag väljer att ansluta till en nyligen publicerad avhandling av Christina Os-
beck (Osbeck 2006). I forskningsöversikten gör hon dels en historik över
religionsdidaktiken i Sverige, dels en omfattande forskningsöversikt där hon
ringar in vad hon ser som religionsdidaktiken och lyfter fram mönster hon
ser inom det fältet.

Efter några reservationer påpekar Osbeck att religionsdidaktiken är ett
tvärvetenskapligt forskningsfält (Osbeck 2006: 86) som befinner sig mellan
flera akademiska discipliner. Påpekandet kan förstås på flera sätt. Det kan
förstås som att forskningsfältet saknar hemvist i en akademisk disciplin, eller
så kan det förstås som att det som ryms inom forskningsfältet är så mångfa-
setterat att det uppmärksammas inom olika akademiska discipliner (på olika
sätt?). I alla fall, så konkluderar Osbeck att religionsdidaktiken har två ben,
ett inom religionsvetenskapen och ett inom utbildningsvetenskapen, vilket
hon menar framgår redan av namnet (Osbeck 2006: 88). För att göra en sys-
tematisk genomgång av forskningsfältet möjlig skapar hon en skiss över
forskningsfältet vilken här återges. Skissen har dels en vågrät linje, som går
att förstå som en tidslinje. Där urskiljer hon tre olika möjliga fokus – förar-
bete, efterarbete och som mittpunkt vad hon kallar lärprocessen. Hon marke-
rar också innehåll, aktörer, syfte och metoder separat i skissen. Det går att
förstå skissen så att även detta går att studera med betoning på förarbete,
efterarbete och lärprocessen (figur nästa sida). Osbeck gör sedan en genom-
gång av i första hand svenska arbeten inom detta forskningsfält. Hon förstår
forskning i vid mening, eftersom t. o. m. en publicerad uppsats på c-nivå
redovisas.

Hon finner en stark övervikt för forskning inom det område i skissen som
hon kallar ”förarbete/förutsättningar och med betoning på någon av läropro-

16 Jag skriver konsekvent religionskunskap för att markera att det är ämnet i grund- och gym-
nasieskola som står i fokus. Därför borde jag kanske här skriva religionskunskapsdidaktik,
men jag ansluter mig ändå till den term som jag tror är vanligast när skolämnet behandlas,
religionsdidaktik.
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cessens komponenter” som dess aktörer, elever och lärare, dess innehåll,
eller dess syfte (Osbeck 2006: 152). Viktigt för hennes sammanfattning är att
förstå att det ligger en betoning på just ordet någon – hon ser det nämligen
som väsentligt att försöka göra forskning som inte stannar i en enstaka kom-
ponent. Hon vill också betona vikten av forskning i mitten på skissen – det
hon kallar lärprocess. Där har hon endast hittat två arbeten, varav det ena är
placerat där med en viss tvekan. De båda arbetena är Etiska möten i skolan:
värdefrågor i samspel mellan yngre skolbarn och deras lärare av Eva och
Barbro Johansson från 2003, samt – med viss tvekan – Kerstin von Bröms-
sens avhandling Tolkningar, förhandlingar och tystnader, även den från
2003 (Osbeck 2006: 143ff). Viktigt i dessa båda arbeten i figurens mitt är att
de uppmärksammar såväl avsedda som icke-avsedda lärprocesser (Osbeck
2006: 152).

Figur 1. Schematisk skiss över forskningsfältet kallat religionsdidaktik (Osbeck
2006: 99)

Jag vill betona ytterligare ett drag i det mönster Osbeck finner. Bland aktö-
rerna är eleverna mycket mer fokuserade än lärarna. Här redovisar Osbeck
arbeten som antingen är direkt utförda av Sven G Hartman, eller som kan
knytas till den tradition han måste anses ha initierat – empirisk forskning om
vad barn tänker på. Det blir alltså en ganska tydlig tonvikt inte enbart på den



35

ena aktören, utan också – vad jag kan förstå av forskningsöversikten – på ett
ålderssegment.

För mitt eget arbete som fokuserar på lärarutbildningen blir det ett viktigt
memento att lärarna, och kanske i synnerhet lärarutbildarna, är mindre beto-
nade i forskningen. Det är denna grupp aktörer som i stor utsträckning måste
anses föra ämnets tradition vidare – men också vara förändringsaktörer för
ämnet, i synnerhet om man skall betona att ämnet alltid tar gestalt i en speci-
ell kontext. Det förhandlas på olika arenor, för att återknyta till Goodson
(1993), och att det därför är viktigt att inte bara försöka komma åt ämnet
som någon slags nationell normalitet i form av t.ex. kursplaner, utan att fo-
kusera den mångfald av arenor som de olika lärarutbildningarna kan ses
som, och de ämnessyner dessa olika arenor kan förväntas ge exempel på.
Mer om detta nedan i avsnittet där jag delvis går i polemik med Osbecks
framställning.

Komplettering av forskningsöversikten

Jag vill komplettera Osbecks text på tre punkter, för att dels bidra till fyllig-
heten i hennes beskrivning, dels för att delvis förtydliga det bidrag denna
avhandling är avsedd att utgöra.

Första kompletteringen är att tillföra ytterligare ett verk som beskriver det
religionspedagogiska fältet, utöver de två som Osbeck redogör för. Hon tar
upp Bergling och Larsson – men jag vill tillföra Einar Lilja. Hans text verkar
stämma in i det mönster som Osbeck redovisar, och kan förtjäna att nämnas.

Lilja inleder med att införa religionspedagogiken som en ”gren av den
allmänna pedagogikens skolämnesforskning” (Lilja 1970: 7). Dess syfte sägs
vara att ”förutsättningslöst analysera och belysa den offentliga skolans reli-
gionsundervisning till tjänst för de lärare, som fått denna undervisning anför-
trodd” (Lilja 1970: 7). Lilja begränsar alltså religionspedagogiken till det
offentliga skolväsendet, vilket dock inte hindrar honom att göra referenser
till konfessionell undervisning. Han påminner också om att utbildningen av
lärare – då texten skrevs – inte enbart pågick vid lärarhögskolor, utan också
vid teologiska fakulteter etc. De frågor han beskriver som väsentliga inom
pedagogiken, och därmed också inom religionspedagogiken, är ”t.ex. kurs-
planeforskning, didaktiska frågor, metodiska problem” (Lilja 1970: 7). De
ord han använder verkar mycket samtida, men sättet att använda orden visar
en tydlig psykologisk innebörd som kanske inte är den vanliga idag. Med
stoffurval, en term inom kursplaneforskningen, menar Lilja snarast tidpunk-
ten för när stoffet, med hänvisning till utvecklingspsykologi, bör förläggas
(Lilja 1970: 14). Idag torde det vara vanligt att med kursplaneforskning
mena arbeten inom läroplansteorin, dvs. arbeten som i likhet med detta pro-
blematiserar kursplanernas innehåll utan att ta dem för givna på det sätt som
Liljas sätt att använda uttrycket verkar ge vid handen. Ett ytterligare tecken
på psykologins starka ställning när Lilja publicerade sin bok är nog att han
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talar om undervisningens psykologiska förutsättningar och där skiljer mellan
utvecklingspsykologiska och ämnespsykologiska (Lilja 1970: 55ff). Även
om det utvecklingspsykologiska ligger till grund för detta avsnitt hos Lilja
redovisas en viss kritik av ett tydligt utvecklingspsykologiskt stadietänkande
med indelning i konkret och abstrakt tänkande i en fotnot (Lilja 1970: 67).
Jean Piaget är en utvecklingspsykolog som nämns i referenslistan (Lilja
1970: 103). När det gäller det ämnespsykologiska nämns Ronald Goldman
(Lilja 1970: 60) och denna forsknings gemensamma utgångspunkt sägs vara
enigheten om att ”barns religiösa attityder är en miljöprodukt” (Lilja 1970:
60) men vilka slutsatser som skall dras därav framställs som mindre gemen-
samt inom forskningen.

Lilja kan sägas enbart bekräfta det mönster inom den tidiga religionspsy-
kologin som Osbeck finner. Och som hon, med stöd i Larsson, verkar anse
vara problematiskt på grund av sin fokusering på individen. Vad Lilja där-
emot tillför är ett exempel på en text som verkar hävda just den offentliga
skolan som ett eget område inom religionsdidaktiken – han inskränker ju sin
definition av religionspedagogik till skolan.

En ytterligare komplettering är att redovisa något om relationen mellan
religionskunskap och religionsvetenskap. Osbeck problematiserar inte denna
relation – eller kanske mer korrekt uttryckt – hennes forskningsöversikt ger
inget underlag för en sådan problematisering. Hon är inne på en del av dessa
frågor i redovisningen av främst Härenstams arbeten. Det kanske är en brist i
forskningsfältet som gör att hon inte får med didaktikens, eller metodikens,
fokus på de olika ämnenas logik.

Eftersom denna relation är väsentlig i mitt arbete vill jag därför tillföra
några verk som behandlar denna relation, vilket också tydliggör mitt arbetes
inplacering inom utbildningsvetenskap.

Almén (2000: 7) är inne på att det finns olika sätt att beskriva relationen
mellan skolämne och det akademiska ämnet. Han säger att ett vanligt sätt är
att uppfatta skolämnet som en slags miniversion av det akademiska (jfr även
Almén på Nfreds hemsida). Även Hartman (2000: 218) påpekar att vissa
kursplaner i hans ögon utgjorde en slags akademiska miniversioner.

Denna relation är väsentlig i Ivor F Goodsons arbete School subjects and
Curriculum Change (Goodson 1993)17. När Goodson gör sina tre fallstudier i
skolämnens förändringar kallar han det för ”Case Studies in the Social Histo-
ry of the School Curriculum”. Det sammanhang han studerar skolämnen i är
alltså definitivt inte det ämnespsykologiska som Lilja hade. I Goodsons stu-
dier är urvalet av kunskap inte på något sätt givet, för att sedan med utveck-
lingspsykologins hjälp fördelas över skolåren. Tvärtom – han beskriver urva-
let som en konflikt mellan olika aktörer. Han beskriver den konflikten kort-
fattat i inledningen – han talar om ”subgroups” och ”traditions” – på ett antal
olika arenor (Goodson 1993: 13–38). Även om hans studier i första hand

17 Ursprungligen från 1983. Det citerade verket är utgivet som en jubileumsutgåva.
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gäller etablerandet av nya skolämnen i skolans läroplan är hans första hypo-
tes användbar i detta arbete. Den hypotesen är ”that subjects are not mono-
lithic entitities but shifting amalgamations of sub-groups and traditions.
These groups within the subject influence and change boundaries and priori-
ties.” (Goodson 1993: 3). Han ansluter till tankegångar om konflikt om äm-
nets gränser och prioriteringar i arbeten som publicerats i antologin Know-
ledge and Control (Goodson 1993: 3) där bl.a. Basil Bernstein och Pierre
Bourdieu publicerade sig.

Detta sätt att se på skolämnen verkar försöka klarlägga traditioner inom
skolämnena- Traditionerna fungerar som någon slags legitimering för urval
och examination. Goodson refererar t.ex. Williams som ”had noted that aca-
demic curriculum was related to the vocations of the upper and professional
classes.” (Goodson 1993: 9). Han sätter in detta i en kort historik över det
engelska skolväsendets utveckling och de traditioner han där framhåller
(Goodson 1993: 13–23). Detta sätt att se på läroplaner som uttryck för olika
samhälleliga gruppers intressen påminner starkt om vad Ulf P Lundgren
kallar lärolanskoder (Lundgren 1989) – en referens som ju också Hartman
gör i sin ämneshistoria (Hartman 2000: 231).

Det kan invändas att det akademiska inflytandet över skolämnena kan an-
tas vara starkare i England där universiteten har större möjligheter att styra
över antagningen av studenter genom att acceptera, eller inte acceptera, ex-
aminationer på det som kallas A-level. I Sverige har gymnasierna en själv-
ständig examinationsrätt. Men, även om inflytandet kan skifta borde sättet
att studera förändringarna kunna användas i de båda olika länderna.

Goodson sätter in de tre traditioner han tidigare redogjort för i förhållande
till förändringar inom skolämnen. Traditionerna kallar han akademisk, utili-
taristisk respektive pedagogisk (Goodson 1993: 26f). Till den akademiska
traditionen hänför han studiet av klassikerna, och att kunskapen inte skall
vara omedelbart användbar i något yrke (även om den alltså kvalificerar för
högstatusyrken, s.k. professioner). Denna tradition påminner mest om vad
Lundgren kallar den klassiska läroplanskoden (även om Lundgren inte lika
tydligt är polemisk mot kunskapens användbarhet, eller snarare avsaknad av
sådan). Den andra traditionen är den ulititaristiska vars kunskap samman-
binds med lågstatusyrken. En tradition som delvis påminner om Lundgrens
realistiska tradition som sammankopplas med en framväxande borgarklass
och deras krav på kunskapens nytta. Det handlar om grundläggande kunska-
per i att läsa och räkna. Språket blir det samma som modersmålet till skillnad
mot den klassiska läroplanskodens fixering vid latinet. Den tredje kallar
Goodson pedagogisk, vilket kanske snarare borde kallas barncentrerad. Den
pedagogiska traditionen delar den utilitaristiska traditionens kunskapssyn,
men den har dessutom en betoning på barnets individuella inlärningsprocess.
Ideal inom denna tradition är att hjälpa barn att utforska, och barnet ses inte
som en passiv mottagare av kunskap, utan som aktiv (Goodson 1993, Lund-
gren 1989).
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Goodsons tredje tradition visar på olikhet mot Lundgrens uppdelning i lä-
roplanskoder. Lundgrens tredje kod kallas den moralistiska och knyts till
folkskolan, men är det en kod för urval av stoff på samma sätt som de andra?
Lundgrens fjärde – den han kallar den rationella – är mest fokuserad på att
legitimeringen av urvalet skall förefalla göras på vetenskaplig grund. Ett
namn som antagligen skulle kunna vara gemensamt för denna kod och vad
Goodson kallar den pedagogiska är John Dewey. Det är antagligen denna
otydlighet i grunden för indelningen i olika traditioner, resp. koder, som gör
att Sven G Hartman i sin översikt över ämnets historik kompletterar Lund-
grens koder med vad han kallar en proklamatorisk resp. en dialogisk (Hart-
man 2000: 233f). Här är det inte urvalet av stoff som står i centrum, utan
elevrollen på ett sätt som för tankarna till den pedagogiska traditionen hos
Goodson.

En tredje komplettering till Osbecks forskningsöversikt handlar om per-
spektiv för studiet. Det finns i Osbecks översikt över svensk religionsdidak-
tisk forskning exempel på studier av läro- och kursplaner. Men de refereras
under rubriken statliga intentioner och kallas styrdokument, vilket speglar ett
accepterande av den politiska retoriken från Skolverkets, och skolpolitikers,
sida.

I vilken utsträckning läroplaner styr skolans verksamhet – och om det ens
är intentionen – är föremål för problematisering i vad jag i anslutning till
Blankertz kallar den kulturvetenskapliga läroplansteorin (Blankertz 1987:
122ff). Läroplaner skall enligt denna teori förstås som kompromissproduk-
ter. Såväl den kulturvetenskapliga läroplansteorins ansats, som Goodsons
ansats, ser alltså formulerandet av kursplaner som en kamp mellan olika
intressen i läroplansformuleringarna. Detta är ett tungt skäl till varför av-
handlingen så tydligt är inriktad på att söka urskilja olika röster i begreppet
livsfrågor i det muntliga intervjumaterialet och i det skriftliga kursplanema-
terialet.

Detta arbetes inplacering i fältet

Mitt arbete skulle, med utgångspunkt i Osbecks skiss, placeras i förarbe-
tet/förutsättningar och på det sättet ytterligare befästa den obalans hon ser.
Det fokuserar lärare, den ena aktören, men det fokuserar lärare som inte ver-
kar tidigare uppmärksammats inom svensk religionsdidaktik, nämligen lära-
re inom lärarutbildningen – inte inom grundskola eller gymnasium vilka är
de två skolformer där religionskunskap förekommer.

Det betyder att mitt arbete delvis måste sägas vidga forskningsfältet för
Sveriges del. Det måste också betyda att ytterligare en dimension i det tvär-
vetenskapliga ställs i centrum, nämligen lärarutbildningens ämnessyn och
därmed (åtminstone indirekt) hur blivande lärare påverkas. Även om endast
en begränsad del av denna ämnessyn är i fokus i avhandlingen – nämligen
livsfrågorna – handlar det ändå om en slags rekontextualisering av något



39

som kommer de blivande lärarna till del, först kanske som elever under den
egna skolgången (även om alla blivande religionslärare inte kan antas ha gått
i skola i Sverige) men sedan också i form av ämnesstudier inom religions-
vetenskap (motsv.).

Här kanske det är viktigt att påpeka att det tvärvetenskapliga ytterligare
kan betonas i förhållande till Osbecks arbete. Det finns för det första möjlig-
het att läsa till lärare genom att studera religionsvetenskap, eller teologi, och
här finns historiska skillnader i ämnessyn vilka studerats (se t.ex. Gilhus &
Mikaelsson 2003, men också Sharpe 1986, och Kunin 2003).

Det betyder att jag tar stöd i forskning inom det didaktiska fältet som har
fokus på att undervisningen sker inom olika praktiker (som Osbeck kallar
det). Jag har valt Goodsons tankar (Goodson 1993, men även Goodson &
Marsch 1996) om förändringar inom skolans läroplaner eftersom de (åtmin-
stone delvis) berör samma problem som jag berör, synen på skolämnet i
historiskt perspektiv, och i brytningen mellan olika traditioner, varav univer-
sitetstraditionen är en.
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Att studera yttranden: teori och metod

I detta avsnitt ska jag redovisa för Bachtins tankar om ord som dialogiska
och diskutera dessa tankar i förhållande till min undersökning. Viktiga be-
grepp från Bachtin är yttrande, talgenre, kedjor av yttranden (inramning)
samt dialogicitet (inre och yttre). Vidare skall jag redovisa min tolkande
ansats, samt metodfrågor rörande intervjuerna och tolkningen.

Att studera yttranden

Bachtin är mest känd för sina analyser av skönlitteratur, t.ex. Dostojevskij
(Dysthe 1996: 61). Men i några av sina texter för han resonemang som är av
principiell karaktär och där de exempel han använder lika gärna kan vara
från vardagliga samtal som från skönlitteraturen. I Frågan om talgenrer
(Bachtin, 199718) dominerar inte skönlitteraturen utan just det principiella
resonemang om språket och, särskilt intressant för detta arbete, hur olika
texter förhåller sig till varandra.

Grundläggande i denna text av Bachtin är att studera texter såväl lingvis-
tiskt som metalingvistiskt. När en text studeras lingvistiskt blir fokus gram-
matiken, och t.ex. en mening blir ett viktigt begrepp. När man studerar tex-
ten metalingvistiskt blir yttranden ett centralt begrepp.

Ett yttrande görs av ett talsubjekt och kännetecknas av att det har mer el-
ler mindre tydliga gränser. Yttranden kan vara allt från en enstaka replik till
en roman. Förebilden för yttrandets gränser ser Bachtin i vad han kallar en
reell dialog där det är bytet av talsubjekt som utgör gränsen för yttrandena i
dialogen. Det blir möjligt att ge ett svar på yttrandet. Svaret kan komma i
form av instämmande, fördömande, eller i att en handling utförs. Ett yttrande
kan på så sätt aldrig helt stängas eftersom det alltid är möjligt att svara på
det, att lägga till något.

Gränserna för yttrandet är mer eller mindre tydliga beroende på vilken
talgenre som yttrandet görs inom. Yttranden i form av en roman har en gräns
som kännetecknas av att talaren har sagt vad han/hon har för avsikt att säga i

18 Jag har läst den engelska (Bachtin 1986) och den svenska översättningen parallellt. Jag
följer översättningen som här görs till svenska. Så använder jag t.ex. yttranden, och inte utsa-
gor som görs i andra översättningar till svenska (t.ex. Bachtin 1991). Jag väljer också att stava
namnet Bachtin eftersom så görs i referenserna i Libris. Alternativa stavningar sker endast då
den refererade texten gör så. I den engelska referensen ingår ytterligare texter av Bachtin
varav jag också använder mig av The Problem of Speech Genres.
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ämnet och att yttrandet genom publiceringen blir tillgängligt för ett svar från
läsarens sida.

När det gäller de olika kursplanerna, det ena av mina material, kan grän-
sen för yttrandet sättas i och med att de olika kursplanerna publicerats, ana-
logt med romanen. Jag avgränsar mitt material till kursplanerna eftersom jag
endast studerar det som yttras om skolämnet religionskunskap.19

När det gäller intervjuerna, mitt huvudsakliga material, måste nog reso-
nemanget fördjupas. I vardagligt tal, en reell dialog, avslutas alltså yttrandet
när talsubjekt byts. Det ger möjlighet till svar. Intervjuer skulle kunna liknas
vid vardagligt tal i det att talsubjekt kan synas skifta. Intervjupersonen får
frågor från intervjuaren och ställer ibland själv frågor till intervjuaren. Men
jag ser en väsentlig skillnad mellan intervjuerna och vardagligt tal. I vardag-
ligt tal utbyts yttranden mellan de två adressaterna. Beroende på hur man ser
på intervjun kan ett sådant synsätt problematiseras när det gäller intervjun.

Med stöd i Afdal särskiljer jag tre olika sätt att se på intervjuer (Afdal
2006: 31f)20. Det första ser såväl respondenten som intervjuaren som passiv.
Det beskriver han på detta sätt:

First, on a more instrumental or mechanical view, interviewing is a form of
collecting information from informants. On this account the interviewee is
reporting his knowledge or points of view. It is important for the interviewer
to interfere as little as possible in order not to influence the answers. The in-
terviewer should therefore take a neutral or passive role. This should also be
the role of the respondent. He should just report the information asked for.
(Afdal 2006: 32)

De två övriga sätten har båda en aktiv respondent, det som skiljer är om in-
tervjuaren ses som aktiv eller passiv. Mitt sätt att se på intervjuer ligger nog
närmast det där respondenten är aktiv och intervjuaren är passiv, det Afdal
kallar ”Respondents' narratives” (Afdal 2006: 32), och inte så mycket i det
tredje där intervjun ses som ”joint construction of meaning” (Afdal 2006:
32). Afdal beskriver det sätt jag ansluter mig till på detta sätt:

A second conception of the epistemological character of the interviews is the
narrative. On this account respondents are not containers of answers. On the
contrary: Answers are not made in beforehand, they are created at a particular
time, place and language. This means that the answers are particular ways to
create meaning within a set of particular contextual relations – for instance
the interview situation. Or to put it another way: The interviewee is respond-
ing to her own specification of the question, not (necessarily) how the inter-
viewer meant it. This creation of meaning often takes the form of narrative.

19 Läroplanerna bli då analogt ett yttrande om skolan i dess helhet vid respektive tidpunkt.
Med kursplaner menas i detta arbete också i vissa läroplaner rubriker som kursanvisningar
etc. men allt är fokuserat på skolämnet religionskunskap som självständigt ämne eller i vissa
fall på grundskolan som del i det som kallas SO-ämnen.
20 Vilka Afdal i sin tur stöder sig på framgår av en fotnot (Afdal 2006: 32).
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Through a narrative the fragments of experiences are ordered and connected.
On this conception the respondent is actively creating his stories, and the role
of the interviewer is to facilitate these: (Afdal 2006: 33)

Det betyder att jag inte ser på bytet av talande i intervjuerna som ett byte av
(reellt) talsubjekt. Intervjuarens roll blir att fråga efter förtydliganden, rele-
vans etc. Jag är medveten om jag har säkert i några fall gått in så pass aktivt
att delar av yttrandet snarare är ”joint construction of meaning”. Jag ser ändå
på intervjun så att intervjuaren inte förväntas driva en egen uppfattning i
intervjun utan har som uppgift att få intervjupersonen att tala, och att få in-
tervjupersonen att förtydliga sig. Det betyder att jag ser på intervjuerna på
samma sätt som Bachtin gör om t.ex. en novell: att den är ett yttrande trots
att det t.ex. kan finnas flera olika frågor som uppmanar till svar i den – hans
exempel är bl.a. det som kallas retoriska frågor. I en del av intervjuerna gör
intervjupersonerna själva retoriska frågor, dvs. att intervjuaren skjuter in ett
ja eller nej i intervjun skulle då kunna sägas vara ett exempel på ett omedel-
bart svar på en retorisk fråga, men inte ett avslutande av yttrandet. På samma
sätt är mina frågor att se som en form av inre dialog i det att intervjuperso-
nen förväntas förtydliga sig själv med hjälp av dem. Och då blir det väsentli-
ga för min ståndpunkt inte att ta fasta på vem som talar, utan att yttrandet
skall vara avslutat, dvs. talsubjektet (intervjupersonen) skall ha sagt allt han
eller hon vill säga för tillfället. Intervjuerna har som underlag en öppen hu-
vudfråga. Men de har avslutats med en slags summering från min sida om
intervjupersonen anser sig ha hunnit säga allt, dvs. jag har sökt en gräns för
yttrandet.

Varje yttrande har två adressater, samt en tredje inte närvarande – ”a su-
peraddressee” (Bachtin 1986: 126). Om intervjuaren och intervjupersonerna
är de två första, så görs intervjuarens svar på intervjupersonens yttrande i
form av denna avhandling. Men den tredje adressaten – som enligt Bachtin
är minst lika närvarande i yttrandet – blir då läsarna av avhandlingen, en
adressat som intervjupersonerna varit medvetna om. Mitt arbete, liksom de
fortsatta eventuella svaren, blir då vad Bachtin kallar fördröjda svar (Bachtin
1986: 67).

Talgenrer och deras stil

Bachtin särskiljer ett antal talgenrer (”speech genres”) och han gör ingen
större poäng av att en del är muntliga och en del skriftliga. Det är för honom
talgenrer, om än av olika ordningar. Varje talgenre har ett organiskt sam-
manhang genom en stil (”style”). Den knyter Bachtin till talgenren genom att
säga att vissa talgenrer är mycket personliga, här skall individen framträda,
medan detta i andra talgenrer inte är förenligt med stilen. Utan att ge några
exempel pekar sedan Bachtin på att innehåll och komposition är knutna till
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stilen. På denna punkt, talsubjektets synlighet i yttrandet, kan det vara en
ganska stor skillnad mellan intervjuerna och kursplanerna.

Bachtin delar in talgenrerna i primära och sekundära. Skillnaden är enligt
Bachtin central. Den verkar ha att göra med vilken kontakt yttrandet har med
vardagslivet. Ett exempel på detta är att ett brev som skickats är primärt,
men inte ett brev i en roman (Bachtin 1986: 62). De exempel som här ges
låter mig förstå Bachtin så att den sorts relativt ideologiska, kommenterande,
yttranden som jag studerar här är sekundära yttranden oavsett om de är
skrivna eller muntliga.

Såväl yttranden i form av kursplaner, som i form av intervjuerna21 verkar
kunna rymmas inom sekundära talgenrer. Även om stilen inte är helt identisk
– intervjuerna tillåter t.ex. det personliga att bli synligt på ett sätt som inte
torde vara stilen i kursplanerna. En slutsats blir att de två slags yttranden jag
studerar båda är sekundära talgenrer. De har en stor likhet i att de är kom-
menterande – politiska. Men de är inte identiska, eftersom det trots allt kan
finnas skillnader i stil dem emellan. Denna sorts ideologiska texter kan sägas
utgöra en tydligt avgränsad talgenre – en sekundär talgenre.

Det dialogiska mellan och inom yttranden

Varje yttrande befinner sig i dialog med tidigare yttranden eftersom – säger
Bachtin – alla efter Adam använder ord som redan tidigare använts i andra
yttranden, eller kanske bättre uttryckt ingår i en talkommunikation (”speech
communication”, ibland också kallat en talgemenskap, ”speech communi-
on”). Det är just detta att orden redan tidigare använts i andra yttranden som
gör dem dialogiska, enligt Bachtin. Det dialogiska uppstår alltså mellan ytt-
randen. Varje yttrande är dels ett svar på ett tidigare yttrande, men har också
ett förväntat svar i ett kommande yttrande. En skillnad mellan ett skrivet och
ett talat yttrande är att svaret till det skrivna yttrandet kan vara fördröjt.

Danow, en introduktör till Bachtin, påpekar att det ryska ordet som oftast
översätts till ord (word) också kan betyda samtal (discourse) (Danow 1991:
18). När man studerar texter som yttranden tillför man alltså ett omgivande
dialogiskt sammanhang: ”The framing of another’s utterance with a dialogi-
zing context” (Bachtin 1986: 123).

Men yttrandena kan också vara mer eller mindre dialogiska i sig – eller
annorlunda uttryckt de kan vara dialogiska eller monologiska. Bachtin kallar
den sortens dialogicitet för inre (Bachtin 1997: 235). För tolkningen av ytt-
randet är det här viktigt att vara medveten om vilken talgenre som yttrandet
ingår i. Ett exempel på en talgenre med stor inre dialogicitet är romanen,
enligt Bachtin. Simon Dentith säger i sin introduktion till Bachtin att vissa
yttranden har en inre dialogicitet, t.ex. romanen, men Dentith påpekar också

21 Mycket strikt är det transkriberingen av intervjun som tolkas, inte själva intervjun i dess
muntliga form med gester etc.
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att andra yttranden främst har en yttre dialogicitet. Skillnaden sägs gå mellan
artistisk och icke-artistisk prosa. De exempel han ger på icke-artistisk prosa
är ”scholarly writing” (Dentith & Bachtin 1995: 56f).

Danow menar att skillnaden mellan dialogiska och monologiska yttranden
är hur yttrandet utnyttjar det dialogiska som finns i alla ord, och därmed den
möjlighet till dialog som finns mellan yttranden:

All dialogue thus takes cognizance of the other’s previous and possible future
utterances.

The utterance is deemed monological, however, if it does not take such
cognizance, thereby affording no further possibility for dialogue. (Danow
1991: 61)

Danow menar, kanske delvis till skillnad mot Dentith, att ett dialogiskt ytt-
rande markerar sitt förhållande till andra yttranden. Det går att förstå Danow
som att ett dialogiskt yttrande visar kännedom om andra yttranden. Ett mo-
nologiskt markerar inte denna kännedom. Det blir då en fråga om stilen i
yttrandet som ligger till grund för att klassificera yttrandet. Ett sätt att i text
markera kännedom om andra yttranden är att göra en referens. Det blir då
kanske inte självklart att – som Dentith verkar mena – klassificera veten-
skapligt skrivande som monologiskt, eftersom det i varje fall i många sådana
yttranden, markeras kännedom om andra yttranden och de då bör anses vara
dialogiska i åtminstone en betydelse. Jag ser ett ytterligare stöd för Danows
förståelse av hur ett yttrande klassificeras som monologiskt eller dialogiskt,
även hos Bachtin:

Hur monologiskt yttrandet (t.ex. ett vetenskapligt eller filosofiskt verk) än må
vara, hur koncentrerat det än må vara till sitt ämne, så kan det inte vara nå-
gonting annat än ett svar på det som redan blivit sagt i ett givet ämne eller i
en given fråga, även om detta svarande inte fått något tydligt yttre uttryck.
(Bachtin 1997: 232, kursivering tillagd)

När det gäller den inre dialogiciteten uppstår en komplikation när jag till-
fogar begreppet auktoritära texter, ibland också kallat monologiska yttran-
den. Jag utgår även nu från Dentiths introduktion (Dentith & Bachtin 1995:
57f). Enligt Dentith verkar Bachtin mena att romanens inre dialogicitet ger
utrymme för en fortsatt kommunikation – romanen gör inte anspråk på att
säga en sanning eller att ha sista ordet. Det gör däremot, fortfarande enligt
Dentith, religion eller vetenskap eller politik i form av yttranden som vid en
bestämd tidpunkt inte ifrågasätts. Ett yttrande kan i denna betydelse alltså
vara auktoritärt i det att den hävdar en ståndpunkt, som i varje fall för tillfäl-
let är slutlig. Det kan ändå vara dialogiskt i det att den gör det med känne-
dom visad om andra yttranden.

Här uppstår en spänning mellan den läroplansteoretiska ansatsen och
Bachtins ansats. Enligt den senare verkar så här långt rimligast att se kurs-
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planerna som auktoritära – monologiska – yttranden, analogt med vad Den-
tith skriver om icke-artistiska yttranden.

Även på denna punkt blir en slutsats av dessa två skillnader mellan mate-
rialen att det inte kan röra sig om samma talgenrer med samma stil. Men de
förhåller sig till varandra eftersom de talar om skolämnet religionskunskap.
Gemensamt för de två materialen skulle dock kunna vara att de är vad Bach-
tin kallar politiska talgenrer (han skriver ibland om kommenterande, ibland
om ideologiska talgenrer), och det skulle då vara talgenrer som skulle kunna
stämma väl med den sorts yttranden jag studerar.

Heteroglossia – spänningar inom ett språk

Ett annat sätt att beskriva dialogiciteten kan relateras till Bachtins begrepp
heteroglossia. Såväl Dentith (Dentith & Bachtin 1995) som Ajagán-Lester,
Ledin & Rahm (2003), förklarar heteroglossia som centrifugala och centripe-
tala krafter inom ett språk. De centripetala krafterna skapar intrycket av ett
enhetligt språk, ett nationellt språk. De centrifugala krafterna skapar spän-
ningen inom språket i det att ord används lite olika av olika grupper, t.ex.
inom yrkesgrupper, dialektala områden, sociolekter. Heteroglossia kan då
användas som ett sätt att beskriva att ord tillskrivs en skenbar enhetlig bety-
delse, det som kallas denotation, men också ett sätt att beskriva att ord till-
skrivs värdeladdningar, det som kallas konnotationer. Heteroglossia kan
användas som ett sätt att beskriva att ord får olika synonymer beroende på
inom vilka kedja av yttranden det ingår, i vilket samtal det används. Hete-
roglossia blir vidare ett sätt att beskriva att ord kan användas med olika pre-
cision inom olika samtal. Det blir också ett sätt att beskriva den kamp om
användandet av ord som Bakthin anser pågår inom och mellan olika samtal.22

Till heteroglossia knyts ofta röster, accenter eller liknande begrepp som
används för att särskilja de olikheter som finns inom samtalet. Jag kommer
att använda röster i detta arbete trots att jag inte försöker knyta olikheterna
till individers personliga stil, eller till mer strukturerade röster i form av det
som ibland kallas diskurser (jfr Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003: 203ff)
och som ofta kopplas till begreppet makt (jfr t.ex. Bergström & Boréus
2005). Snarast använder jag det på ett sätt som påminner om Olga Dysthes
när hon talar om heteroglossia som begreppet för ”flerstämmighet som ska-
pas av olikheter mellan skilda ’sociala språk’ dvs. olikheter som rör genre

22 Det finns lite olika sätt att förklara heteroglossia. En omfattande utredning av heteroglossia
återfinns även hos Sue Vice (Vice 1997: 18–44). Hon hävdar där att Bachtin med heteroglos-
sia dels kan mena språk inom ett nationellt språk. De exempel som nämns är bl.a. sociolekter,
yrkesspråk, dialekter. Heteroglossia kan också betyda ”different national languages within the
same culture” (Vice 1997: 19). Vice diskuterar konsekvenserna främst för analys av skönlitte-
ratur, men är noga med att påpeka att detta enligt Bachtin är egenskaper hos språket oavsett
vilken slags yttranden som studeras. Jag använder i varje fall inte heteroglossia på samma sätt
som Vices andra sätt, i det att jag inte försöker skilja mellan olika nationella språk inom sam-
ma kultur.
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och yrkesjargong, t.ex. läkarspråk, psykologspråk, ungdomsspråk och me-
delklasspråk.” (Dysthe 1996: 68). Nu är – i förhållande till det samtal jag
studerar – måhända Dysthes exemplifiering väl grov. Jag studerar ett samtal
inom ett skolämne, och det betyder att de språk som här blandas kan komma
från de discipliner som förbereder för undervisning i detta ämne. Det kan
vara teologi, religionshistoria, psykologi, didaktik m.m. Och det är spän-
ningen mellan dessa språk inom samtalet som är så viktig att lyfta fram – att
synliggöra de olika rösterna i samtalet.

Min tolkande ansats

Denna avhandling har en tolkande ansats, en hermeneutisk ansats. Det bety-
der att jag är mer inriktad på att förstå än att förklara. Distinktionen mellan
att förstå och förklara går tillbaka på Dilthey som tillskrev naturvetenskap
anspråket att förklara, och humanvetenskaper förståelsen (Ödman 2007:
38f). Denna strikta gränslinje har utmanats av bl.a. Ricoeur som i en del av
sina texter menar att förklaringen och förståelsen måste användas i allt ve-
tenskapligt arbete. Det måste ske en pendling dem emellan (Ricoeur 1993).
Trots detta är mitt huvudsakliga mål att förstå, vilket bl.a. medför begräns-
ningen att jag inte söker förklaringar till de yttranden jag studerar i maktför-
hållanden mellan olika möjliga förståelser av livsfrågor. Förståelsen betyder
att jag är huvudsakligen intresserad av den innebörd i livsfrågor som finns i
olika yttranden, mina intervjupersoners respektive kursplanernas. För att
möjliggöra denna förståelse sätter jag in dessa yttranden i kedjor av (ytterli-
gare) yttranden – så att den dialogicitet som jag söker frilägga framträder.
Jag använder alltså Bachtins tankar om dialogicitet för att söka efter de rös-
ter som begreppet livsfrågor fått i den sorts kompromissyttranden som kurs-
planer (och troligen även intervjuerna) enligt min läroplansteoretiska ut-
gångspunkt är.

För en tolkande ansats finns inte någon självklar utgångspunkt. Det finns
inte någon punkt som står utanför tolkningen.23 En vald utgångspunkt för
min studie har redan framgått, den läroplansteoretiska med dess påståenden
om läroplanernas politiska kompromisskaraktär.

Den tolkande ansatsen betyder också att jag i första hand söker förståelsen
av begreppet livsfrågor hos dem som använder det. Det är mitt andra och
huvudsakliga material, intervjuerna med lärarutbildarna. De är exempel på
personer som utgör den arena där kursplaner är föremål för tolkning och där
kursplanernas innebörd(-er) blir mer eller mindre tydligt en del i argumenta-
tionen för en viss ämnessyn och en viss sorts undervisning i religionskun-
skap. Jag kan inte från mitt material ta ställning till i vilken utsträckning och

23 Jag är i denna del av mitt resonemang starkt påverkad av Geir Afdal och det resonemang
han för om en hermeneutisk ansats (Afdal 2006: 21f).
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på vilka sätt kursplaner kan anses vara undervisningspåverkande. Men jag
kan i alla fall tolka vilka olika betydelser av livsfrågor som går att urskilja i
de två materialen och relatera dessa betydelser till varandra.

Den teoretiska ansats jag valt, Bachtins tankar om yttranden som dialo-
giska, är också en för mig viktig utgångspunkt, genom att betydelsen inte
blir tydlig förrän i mötet med andra yttranden inom samma samtal. Genom
att jämföra olika yttranden och ställa dem mot varandra framträder hela tiden
en alltmer nyanserad och tydlig betydelse i de olika yttrandena. Olika röster
framträder.

Den tolkande ansatsen har också en värderande sida. Att det inte finns nå-
gon självklar utgångspunkt där man, som Afdal uttrycker det, kan lämna
teorier bakom sig för att försöka etablera fakta i någon slags oberoende be-
tydelse, innebär att det i studien också finns en normativ sida. Inte i betydel-
sen att jag har någon normativ uppfattning om vikten av livsfrågor i under-
visningen, eller någon normativ uppfattning om vad livsfrågor bör vara i
undervisningen. Utan normativ i betydelsen att jag anser det viktigt att tyd-
liggöra vilka olika betydelser av livsfrågor som finns i de två material jag
studerar, kursplanerna och lärarutbildarna. Detta grundar sig på min över-
tygelse att det är viktigt att som lärare att kunna göra medvetna val. Även här
kan jag luta mig mot en annans formuleringar, nämligen en av mina inter-
vjupersoner som verkar ha samma uppfattning:

det [är] ett projekt som jag tycker är sympatiskt, det moderna upplysnings-
projektet tycker jag är sympatiskt.

JAG: Vad är det sympatiska i det projektet?
JULIA: Ja, men det ger alltså en möjlighet till att kritiskt granska, värdera,

och också ta ställning och veta varför man tar ställning. Men jag tycker att
man får ta ställning – men man ska veta varför man gör det. [kursivering till-
lagd]

Dialogiciteten inom och mellan yttranden – spänningarna inom ett språk –
måste studeras från en utsiktspunkt. Ett sätt att förstå denna dialogiserande
kontext – detta samtal – skulle kunna vara med hjälp av Holquist, som i en
introduktion till Bachtin jämför Bachtin och de Saussure. Holquist (Holquist
2002: 44) säger att en likhet mellan dem är att oavsett vad som yttras så sker
det från en unik plats. För att förtydliga denna likhet använder han en meta-
for som är de Saussures:

It would be absurd to attempt to sketch a panorama of the Alps by vieweing
them simultaneously from several peaks of the Jura; a panorama must be
made from a single vantage point.” (Holquist 2002: 44).

Samma metafor kan användas för denna studie – för att kunna beskriva det
dialogiska inom och mellan de yttranden jag studerar behöver jag en refe-
renspunkt. Dialogiciteten blir synlig först när den sätts in i en omgivning,
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och denna omgivning får en systematik när den beskrivs utifrån samma refe-
renspunkt. Under arbetet med denna studie har tanken om en enkel fyrfälts-
modell som referenspunkt växt fram. Jag återkommer till den senare i detta
avsnitt (s. 63).

Yttre och/eller inre dialogicitet?

Bachtin säger naturligtvis inget om kursplaner. Men med Dentiths förståelse
av Bachtin i centrum, betraktar jag dem som yttranden som främst är yttre
dialogiska eftersom de ofta påstås vara föreskrivande texter och det därför
verkar sannolikt att de inte på ett explicit plan ger utrymme för olika röster
inom texten. Eller tydligare: det verkar osannolikt att kursplanerna explicit
för fram konkurrerande betydelser av livsfrågor till behandling inom samma
kursplan.

För det första, i The problem of speech genres, den text av Bachtin jag
studerat (Bachtin 1986), syns inte denna klara skillnad mellan de två sorter-
nas yttranden, och därmed de två sorternas dialogicitet. Det kan förstås som
att det Dentith bygger på förtydligar skillnaden. Det kan också förstås att
Bachtin är möjlig att tolka på olika sätt. Jag väljer att förstå det som det se-
nare, dvs. att Bachtin främst studerar litteratur tolkar jag som att hans be-
grepp är mer nyanserade och utvecklade när det gäller artistisk prosa. Och
jag prövar alltså tanken att gränsen mellan de olika sorternas yttranden inte
behöver vara så entydig som Dentith hävdar att Bachtin påstår.

För det andra verkar det konstruktivt att pröva tanken på att kursplaner på
detta sätt kan ha en inre dialogicitet, även om yttrandet har drag av att vara
monologiskt. Det skulle kanske kunna förklaras som att det som i romanen
är dialogiskt i yttrandet, blir en dialog som försöker osynliggöras i kurs-
planer? I Bachtins begrepp heteroglossia finns tankar på att varje yttrande
har en inre spänning, som kan förstås som dialogisk, i och med att alla ord
bär med sig de språk de använts i.

Det blir särskilt viktigt för mig att pröva möjligheten till en inre dialogici-
tet i kursplanerna eftersom jag har en utgångspunkt i den tyska läroplansteo-
rin som den framträder hos t.ex. Weniger (Blankertz 1987: 122ff), där dessa
yttrandens karaktär av kompromissprodukter är väsentlig för förståelsen.

Det jag studerar är alltså (den eventuella) dialogiciteten inom dessa ytt-
randen, men kanske främst mellan dessa yttranden. Studien är fokuserad på
ordet ”livsfrågor” och de alternativa ord som finns i materialen. Här är det
viktigt att minnas att Bachtin inte anser att en talare (eller skrivare) väljer ett
ord utifrån någon slags lexikalisk betydelse utan från andra yttranden (Bach-
tin 1986: 87). Det betyder att när en talare använder t.ex. ordet livsfrågor
(eller ett alternativ) så för det med sig ett expressivt moment (”an expres-
sion”).

För att göra en jämförelse: Om en person i sitt yttrande skulle välja ordet
”miljötekniker” och en annan ordet ”städare” så för det med sig andra ytt-
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randen där orden får sitt expressiva moment (expression) – man använder
yttranden som antingen beskriver yrket (eller den yrkesverksamma perso-
nen) som det ena eller det andra. Dessa yttranden i sin tur går tillbaka på
ytterligare yttranden i andra sammanhang, dvs. ordet för med sig en laddning
som gör att talarens yttrande får ett annat expressivt moment. Ett sådant
sammanhang kan vara t.ex. en vetenskaplig diskussion – och i det här fallet
är det samtalet om livsfrågor, eller tydligare utryckt: samtalet om livsfrågor
inom ramen för utbildningen av religionslärare för den svenska grund- och
gymnasieskolan och de olika kedjor av yttranden som kan urskiljas i detta
samtal.

De relationer som Bachtin nämner för denna dialog är bl.a. att instämma
eller ta avstånd (Bachtin 1986: 125). Att vara i dialog handlar alltså inte bara
om att gå i polemik mot, utan också om att instämma med.

En referenspunkt för studien – en tankefigur

Den referenspunkt för studien som jag utnyttjar är en fyrfältsmodell som har
två axlar (figur se s. 63). Den vågräta har jag hämtat från Algotsson (Algots-
son 1975: 16) och den fokuserar på breddningen av stoffet i skolämnet. Jag
kallar den axeln ”begränsat urval – öppet urval”. Rent hypotetiskt skulle man
kunna säga att utefter den kan ämnets innehåll beskrivas från att ha varit ett
kristendomsämne baserat på ursprungligen endast den protestantiska kyrkan
med Martin Luther som dominerande namn, över ett orienteringsämne med
de stora världsreligionerna som innehåll, till ett ytterligare breddat ämne med
även icke-religiösa livsåskådningar. Den axeln använder jag t.ex. när jag
jämför yttranden från Anders Jeffner och Sven G Hartman om livsåskåd-
ningsfrågor respektive livsfrågor.

Den lodräta axeln har jag hämtat från Afdal, Haakedal & Leganger-
Krogstad (1997: 200). Där påpekar de att skolämnet religionskunskap i Eu-
ropa pendlar bland annat mellan stoffcentrering och elevcentrering. De ver-
kar inte beskriva en utveckling, utan just en pendling, dvs. en rörelse som
går fram och tillbaka. Denna dimension i dialogiciteten sätter jag främst när
jag studerar kursplanerna för grundskola och gymnasium från 1960-talet och
framåt.

På det sättet får jag fyra fält som går att förstå som positioner som kan
vara möjliga i den belysning av det dialogiska jag gör. Här kommer alltså de
accenter fram som jag talat om tidigare. Jag prövar att placera de röster, eller
kedjor av yttranden, jag ser i materialet i förhållande till de fyra fält som
modellen pekar ut. Och i centrum för hela studien står den dialogiska inram-
ningen av ”livsfrågor”.

Vad kan det finnas för likheter och skillnader mellan att studera en inter-
vju och en text? I båda fallen är ”lyssnande” en aktiv process – men det som
skiljer är hur pass fördröjd förståelsen är – (”delayed responsive understan-
ding”) (Bachtin 1986: 67) I en levande talsituation kan den svarande förstå-
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elsen vara omedelbar, medan den i fråga om vissa sekundära talgenrer är
mycket fördröjd. Lyrik är det exempel Bacthin ger på en genre där den sva-
rande förståelsen är fördröjd. På liknande sätt kan jag välja att se de olika
kursplanerna som fördröjda svarande förståelse på varandra. Jag kan också
välja att se såväl Anders Jeffners publicerade rapporter om livsåskådning
som Sven G Hartmans texter om livsfrågor hos barn som fördröjd förståelse
på såväl kursplanerna som på varandras texter. Jag tror att det väsentliga i
detta sammanhang inte är att hävda att det förutsätter att den ena läst den
andras texter utan att jag skapar en dialogisk inramning när jag ställer ytt-
randena bredvid varandra.

Metod

I detta avsnitt beskriver jag mer konkret hur intervjuerna utformats, urval,
genomförande och transkribering, samt hur tolkningen gått till steg för steg.
Jag beskriver också min egen förförståelse som intervjuare och tolkare.

Fokus för intervjuerna

Min undersökning började med att jag började intervjua två didaktiklärare
som var erfarna lärare (se vidare om urval nedan).

Meningen var att jag skulle fokusera på hur deras lärarkunskap vuxit fram
under deras lärargärning, dvs. hur lärare tänker om sitt yrkeskunnande, hur
synen på undervisningen förändras över tid. Jag var inspirerad av Ivor F
Goodson och hans tankar om s.k. life-history, vilka han för fram i Att stärka
lärarnas röster (Goodson 1996).

Men redan i den första intervjun kom jag att intresseras mer av hur inter-
vjupersonen talade om religionskunskap, det skolämne som var i fokus för
intervjun, än av hur han talade om utvecklingen och förändringen av den
egna lärarkunskapen. Jag kallar det som fördes fram i intervjun för ”ämnes-
syn”, ett ord jag mött tidigare som lärarutbildare. Ett ord som för tankarna
till elevsyn, kunskapssyn, människosyn etc. och som verkar betyda sätt att
uppfatta meningen med ämnet. Jag har sedermera i intervjuerna använt ordet
ämnessyn eftersom det verkar vara bekant och begripligt i lärarutbildarkret-
sar. Jag har fått synpunkter på ”kärnan” med ämnet (jfr. Linnarud, 2000).

Trots att fokus för min undersökning förändrats, har ändå intervjuerna
hela tiden utgått från en öppen och vid fråga som varit den samma, nämligen
frågan ”Jag är intresserad av att höra dig berätta ’historien om din undervis-
ning i religionskunskap’”.
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Urval av intervjupersoner

Fokus för min undersökning har alltså ändrats. Däremot är fokus för mitt
urval på en punkt det samma. Jag ville komma åt de lärare som arbetar eller
arbetat, i lärarutbildning men som inte kommer från det som ibland kallas
det akademiska ämnets bas – dvs. jag ville inte ha in den sorts lärarutbildare
som arbetar enbart inom t.ex. teologin eller religionshistorien, utan lärarut-
bildare ibland kallade didaktiklärare, tidigare metodiklärare. Mitt urval ville
ställa den del av lärarutbildningen i centrum där ämnet rekontextualiseras.
Jag ser på förhållandet mellan universitetsämne och skolämne med hjälp av
Goodsons tankar om ämnen som tillfälliga sammanhållningar av olika grup-
peringar (se s. 36). Konsekvensen när det gäller lärarutbildningen och vad
som är relevant för det fältet, blir att det är två delvis olika ämnen det hand-
lar om. Universitetsämnet har sin logik inom en forskningstradition med de
mål och värderingar som gäller där. Skolämnet24 kan inte förstås inom den
logiken, utan här handlar det om reproduktion av kunskap till en ny genera-
tion, men också om fostran. Tidigare var det en fostran till en evangeliskt
luthersk trosbekännare, nu till en demokratisk medborgare. Undervisningen i
skolan är underordnad en annan överordnad logik och det leder till en
omskapning av skolämnet. Detta sätt att se på lärare och deras rekontextuali-
serande arbete med ett stort mått av skapande inslag beskrivs t.ex. av Clan-
dindin och Connelly i deras forskningsöversikt med titeln Teacher as Curri-
culum Maker (Clandinin & Connelly 1992).

Urvalet av intervjupersoner har skett genom att de första två intervjuade
personerna har hjälpt mig med namn på personer som de känner till som
arbetat som didaktiklärare, eller tidigare kallat metodiklärare, vid lärarutbild-
ningar i Sverige. Det kan kallas en variant av snöbollsurval som jag genom-
fört. Den ursprungliga tanken var att i första hand söka mycket erfarna lärar-
utbildare – det hade ju då att göra med fokus på lärandet under lärargärning-
en.

Jag fick sammanlagt 22 namn från mina två första intervjupersoner. Jag
försökte följa upp vilka av dessa som var, eller varit, anställda vid lärarut-
bildningar (lärarhögskolor) i landet. På det sättet föll en del namn bort. Yt-
terligare några föll bort då jag inte kunde identifiera dem – jag hittade helt
enkelt inga adresser till dem, eller så hade de inte varit anställda vid en lärar-
utbildning. Även i de fortsatta intervjuerna frågade jag efter namnförslag för
att få ett större urval. Inklusive de kompletteringar jag beskriver nedan hade
jag 34 förslag på intervjupersoner. Det slutliga urvalet av intervjupersoner
gjordes dock på det sätt som beskrivs nedan då ålder, kön och geografisk
spridning fick kombineras.

24 Det går nog strikt utifrån Goodsons tankar om ämnen som mer eller mindre väl sammanhål-
la föreningar (amalgationer) att ifrågasätta om religionskunskap är ett eller flera skolämnen.
Jag skriver trots detta konsekvent skolämnet.
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När mitt intressefokus förändrades blev jag också tvungen att komplettera
mitt urval. Jag kunde inte enbart välja äldre lärarutbildare, utan jag blev
tvungen att komplettera med yngre lärarutbildare. Eftersom jag studerade
ämnessyn så antog jag med Goodson i bakgrunden att den kunde vara annor-
lunda om man arbetade vid en delvis annan tidpunkt. Goodson talar om life-
story och life-history och menar att den life-story intervjupersonerna ger,
måste kontextualiseras i den historia som den görs möjlig i (Goodson 1996).

För att få fram en grupp med ”yngre” lärarutbildare fick jag komplettera
de namn jag fått av mina intervjupersoner med fyra namn som jag själv kän-
de till från mitt deltagande i Nätverket för religions- och etikundervisningens
didaktik (Nfred) – ett nätverk för religions- och etikundervisningens didak-
tik. Det visade sig omöjligt att få åldersskillnaden större än att yngre kom att
betyda att intervjupersonerna vid intervjutillfället var under 50 år. De äldre
avgränsade jag så att de vid intervjutillfället var över 60 år (intervjuerna
genomfördes huvudsakligen under hösten 2002). Jag försökte se till att det
blev män och kvinnor i båda grupperna – men jag lyckades inte få tag på mer
än en man i gruppen yngre. I gruppen äldre var problemet det motsatta – jag
hade lättare att få män än kvinnor.

Jag eftersträvade en viss geografisk spridning för mitt urval och fick där-
för pussla ihop intervjukonstellationer som tillgodosåg dessa olika kriterier
(åldersspridning, kön och geografi) men som ändå inte var orimliga med
tanke på de begränsade ekonomiska resurserna för undersökning. Jag hade
när jag planerade intervjuerna inga anslag för resor och övernattningar. (I
efterhand har jag fått ersättning för en del av resorna av min dåvarande ar-
betsgivare – men jag kunde alltså inte planera utifrån det.) Jag har fått utgå
från i första hand gruppen yngre, därefter kvinnor i gruppen äldre för att
sedan komplettera med annan intervjuperson på den ort dit jag rest. Jag har
intervjuat två personer på varje ort, dvs. åtta olika orter.

Sammanlagt har jag genomfört 15 intervjuer – det skulle ha blivit 16 men
på en ort insjuknade en intervjuperson och kunde därför inte ställa upp. Yt-
terligare några förändringar har gjorts i förhållande till det ursprungliga ur-
valet. En av de personer jag försökte kontakta hade avlidit men jag fick för-
slag på en annan person av samma kön och i samma åldersgrupp, på samma
ort som kunde ingå i stället. En annan av de ursprungliga intervjupersonerna
avböjde att ingå. Han ansåg sig inte ha varit verksam i lärarutbildningen på
det sätt jag sökte, man han gav förslag på en annan person av samma kön
och i samma åldersgrupp, på samma ort, som medverkade.

Av de 15 genomförda intervjuerna ingår endast 13 i avhandlingen. En av
dessa intervjupersoner visade sig inte stämma med mitt grundläggande ur-
valskriterium – han hade inte arbetat på en lärarutbildning. Han hade varit
involverad i arbetet med läroplaner etc. men inte i själva lärarutbildningen –
därför ingår inte den intervjun i det av mig transkriberade materialet i under-
sökningen.
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Av tekniska skäl har en av de genomförda intervjuerna inte kunnat tran-
skriberas – den är helt enkelt ohörbar. Jag har prövat att få hjälp av tekniker-
na vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) med att förändra ljud-
nivån på inspelningen – men den har inte blivit hörbar. Jag har också prövat
att få hjälp med denna intervju av en person vid LHS som har mycket stor
erfarenhet av intervjuutskrifter, men inte heller hon kunde urskilja vad som
sades vid intervjun. Det material som ingår i undersökningen är därför ut-
skrifter från 13 intervjuer fördelade på följande sätt:

Gruppen seniora:
3 kvinnor, kallade Sara, Sofia och Susanna.
6 män, kallade Salomon, Samson, Samuel, Sebastian, Simon och Ste-
fan.
Gruppen juniora:
3 kvinnor, kallade Jenny, Josefin och Julia.
1 man, kallad Johan.

Principen för namngivningen är att personerna fått ett förnamn valt med
samma begynnelsebokstav som åldersgruppen och i bokstavsordning efter i
vilken kronologisk ordning intervjun genomfördes. Så betyder t.ex. Sara att
det är en kvinna ur gruppen seniora, och den första att bli intervjuad av dessa
kvinnor.

Genomförande

Intervjuerna spelades in på bandspelare, och jag förde dessutom kortfattade
minnesanteckningar under intervjuerna. Minnesanteckningarna har jag an-
vänt dels för att under intervjuerna följa upp vad intervjupersonerna sade,
dels för att hjälpa mig själv att se en struktur i det som sades. Slutligen an-
vändes anteckningarna också för att mot slutet av intervjun försöka samman-
fatta den ”ämnessyn” jag uppfattat hos personen (inte intervjuerna med Sa-
lomon och Samson).

Intervjuerna utgick från den redan tidigare redovisade öppna frågan: ”Jag
är intresserad av att höra dig berätta ’historien om din undervisning i religi-
onskunskap’”.

Utöver den stora öppna frågan har jag också frågat om intervjupersoner-
nas egna religiösa erfarenheter – tror du på gud? – eftersom det ofta diskute-
ras om just den personliga övertygelsen när det gäller skolämnet. Intervjuer-
na genomfördes huvudsakligen under hösten 2002. Transkriberingen av in-
tervjuerna gjordes efter att samtliga intervjuer var genomförda.



54

Preliminära teman

Under intervjuernas genomförande kom jag att uppfatta vissa innehållsteman
som jag sedan försökte hålla fast i de följande intervjuerna. Det var inne-
hållsteman som jag ursprungligen uppfattade som centrala, och självklara.
Ett exempel är livsfrågor, som de intervjuade självmant redogjorde för. De
innehållsteman jag tidigt märkte är: livsfrågor, objektivitet, bibelkunskap
och fundamentalism. Jag hade för avsikt att försöka vidga temat om bibel-
texter till även andra religioners urkunder, men det visade sig att många in-
tervjupersoner främst hade erfarenhet av just bibeln som text, varför jag kom
att begränsa fokus till den urkunden. Att beröra urkunder i intervjuerna såg
jag själv som viktigt eftersom jag hade förföreställningen att arbetet med
urkunder under en lång tid varit ett inslag i religionsundervisningen i sven-
ska skolor – om än på olika sätt för elever med olika åldrar. Även fundamen-
talism som innehållstema var jag själv intresserad av eftersom jag hade tan-
kar om att detta kunde vara viktigt för ämnessynen, både när det gäller arbe-
tet med urkunder, och arbetet med att jämföra olika världsreligioner. Jag var
också intresserad av massmediala sätt att fokusera på religion och terrorism.
Min förförståelse på dessa två punkter är påverkad av min tidigare studie
(Falkevall 1995). Gemensamt för alla dessa teman är att de är förväntade
exempel på dialogicitet inom samtalet om skolämnet religionskunskap. Un-
der tolkningsarbetets gång har dock en avgränsning till livsfrågor skett.

Dessa innehållsteman speglar min förförståelse, jag hörde det jag var ka-
pabel att höra. Men under intervjuernas gång påverkades min förförståelse
på ett sätt som ofta beskrivs som den hermeneutiska cirkeln mellan delar och
helhet. Att intervjupersonerna talade om objektivitet förvånade mig. Jag
trodde inte det temat var aktuellt längre. Jag trodde att det hade spelat ut sin
roll efter 1960-talets debatter. På liknande sätt förändrades min förförståelse
så att jag kom att uppfatta fler nyanser i dessa innehållsteman redan under
intervjuernas gång – så är t.ex. fallet för begreppet livsfråga som intervjuper-
sonerna förklarade på mycket fler olikartade sätt än jag hade väntat mig ut-
ifrån den förförståelse jag hade när jag inledde intervjuerna.

Jag märkte också tidigt under intervjuerna att användandet av ordet livs-
fråga var frekvent – alla använde ordet om än i olika omfattning – men jag
förstod efter hand att jag inte kunde vara säker på vad intervjupersonerna
menade. Min förföreställning av livsfråga och intervjupersonernas sätt att
använda den gick inte ihop. Jag började därför, när jag förstod att jag inte
förstod, att ställa frågor som var menade att få intervjupersonen att förtydliga
sin mening med livsfråga. Förtydligandet skedde genom följdfrågor om vad
de menar med livsfråga och hur de ser på eventuella likheter och skillnader
mellan livsfråga och etiska frågor. 25

25 Kerstin von Brömssen är i sin avhandling inne på samma problematik med en hela tiden
ändrad förståelse (Brömssen 2003: 128).
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Transkribering och tematisering

Transkriberingen är utförd av mig själv och är fokuserad på innebörd i inter-
vjupersonernas yttranden. Det betyder att korta pauser, harklanden och lik-
nande inte är markerade, upprepningar är oftast inte utskrivna, inskott av
karaktären anakoluter är borttagna. Dock är texten uppdelad i stycken och
meningar. En uppdelning avsedd att återspegla talets rytm.

En sådan transkribering ger intervjupersonernas sätt att tala ett oväntat in-
tryck i skrift. En intervjuperson som bad om att få läsa utskriften kommente-
rade sin läsupplevelse av utskriften så här:

Om texten vill jag säga så att jag är väldigt glad att jag själv har arbetat med
denna typ av text tidigare eftersom det annars kan vara chockartat att läsa sig
själv på detta sätt. Direkta citat kan kanske på det sättet vara problematiskt.
Har aldrig tänkt på det på det sättet tidigare. Men när man läser sig själv blir
det tydligt att det är en slags andemening man vill ha fram och som i viss
mån finns där och som man accepterar då man läser igenom det. Men alla tu-
rer innan man kommer dit... Vad ska man säga om dom... Ja, det blir ditt ar-
bete, antar jag. (Jenny)26

Jenny påpekar obehaget att läsa sig själv så pass direkt transkriberad till
skriftspråk och svårigheterna att återge det sagda som citat i avhandlingen.
Hon talar om en ”slags andemening” man vill få fram. Den kvalitativa skill-
naden mellan talspråk och skriftspråk och de problem det utgör för intervju-
utskrifter och citat har uppmärksammats bl.a. av Kvale (Kvale 1997: 152–
154). En transkribering ger ofta ett intryck av ”skenbart osammanhängande
uttalanden” (Kvale 1997: 153). Trots det har jag valt att inte bearbeta tran-
skriberingarna så pass mycket att denna effekt är borttagen.

Jenny pekar också på att intervjuaren har en viss inverkan på intervjuper-
sonen, men ändå inte mer än att hon vill vidgå transkriberingen som sin egen
”andemening”, dvs. enligt vad som tidigare kallats intervjuer som ”respon-
dents’ narratives” (se ovan s. 41).

När transkriberingarna gjorts har en tematisering av intervjuerna vuxit
fram. Den har dels vuxit fram genom en ständig läsning och omläsning av de
olika materialen. Denna inledande tolkning av materialen har sedan struktu-
rerats med stöd hos Robbins (Robbins 1996). Han talar om att frilägga en
texts lager i fem steg. Det första steget kallar han ”inner texture”. Det steget
har jag försökt nå genom att skapa ordlistor av de olika yttrandena. Med
hjälp av ordbehandlare har yttrandena förvandlats till alfabetiska listor över
de ord som ingår i respektive yttrande. Dessa listor har sedan reducerats
genom att ord av innehållslös karaktär – ord som och, men, utan etc. – tagits
bort för att ge listorna ett mer hanterbart omfång före utskrift. På det sättet
har en del ord kommit att framstå som centrala genom frekvens, t.ex. ordet

26 Ett påpekande: Tre punkter betyder att intervjupersonen gjort en paus. De inlägg jag gjort är
markerade som separata stycken inledda med ordet jag.
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frågor. Men genom att sammanhanget mellan ord försvunnit i listorna har
sedan en sökning skett i yttrandena och markeringar gjorts i intervjuutskrif-
terna av vilken slags frågor det handlar om.

På denna nivå har också de explicita förklaringarna till vad en livsfråga
kan vara inom de olika yttrandena markerats och sammanställts.

Nästa steg i tolkningsarbetet är att de olika yttrandena gjorda av intervju-
personerna har börjat relateras till varandra och likheter och skillnader mel-
lan de ord som använts av de olika intervjupersonerna har sammanställts. På
samma sätt har kursplanerna relaterats för att se likheter och skillnader dem
emellan. Ett särskilt kapitel relaterar de två materialen till varandra. Detta
motsvarar närmast den nivå Robbins kallar intertexture (Robbins 1996: 40f).

Det tredje steget i tolkningsarbetet är avsett att motsvara det Robbins kal-
lar ”social and culture texture” (Robbins 1996: 71f). Här har det dialogiska i
de olika yttrandena försökt anknytas till främst de explicita kedjor av yttran-
den som finns i de olika yttrandena. I vissa fall är dock den tolkande ansat-
sen tydligare fokuserad på att söka möjliga anknytningar utanför yttrandena,
dvs. att gå under ytan av monologisk karaktär för att lyfta fram det dialogis-
ka i yttrandet även om det inte är synligt i yttrandet. Här framträder alltså det
jag kallar röster, eller kedjor av yttranden. Dessa kedjor försöker jag sedan
placera in i tankefigurens fyra fält. Detta steg gör jag dels i kapitlet som rela-
terar de två materialen till varandra, men jag följer även upp det i diskus-
sionskapitlet.

Robbins fjärde lager – det ideologiska – berör jag främst i diskussions-
kapitlet.

På detta sätt har en läsning och omläsning av yttrandena legat till grund
för en för de olika yttrandena gemensam tematisering som jag använder i
redovisningen av den tolkning jag gör.

Etiska överväganden

Intervjuerna har genomförts med hänsyn till de etiska riktlinjer som HSFR
utformade för humanistiska och samhällsvetenskaplig forskning. HSFR har
numera uppgått i Vetenskapsrådet men riktlinjerna var en tid oförändrade
varför hänvisningen till de forskningsetiska riktlinjerna görs till Vetenskaps-
rådet (Vetenskapsrådet).27

De krav som ingår i Vetenskapsrådets riktlinjer är informerat samtycke,
konfidentialitetskravet, och kravet på att materialet inte kommer att få an-
vändas till något annat än denna avhandling. I samband med intervjuerna
gavs också de som så önskade möjlighet att få se transkriptionerna. En möj-
lighet som två intervjupersoner utnyttjade. En av dem har återkommit med

27 Efter att intervjuerna genomförts har en lag antagits, enligt Codex som är Vetenskaprådets
webbportal för forskningsetik (http: //www. codex. vr. se/oversikter/humsam/humsam. html).
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vissa påpekanden om felaktigheter i utskriften – ingen av dessa felaktigheter
ser jag dock som relevant för mitt fokus, ”ämnessynen”.

Konfidentialitet – i vilken utsträckning är den möjlig? I de i avhandlingen
införda citaten är allt borttaget som i onödan röjer intervjupersonernas kon-
fidentialitet. För att bevara konfidentialiteten så långt möjligt är inte heller
några namn på de orter på vilka intervjuerna gjorts uppgivna. Inte heller
några uppgifter om vilka intervjupersoner som arbetat ihop etc. Men det
torde vara så gott som omöjligt att veta vad som i den trängre kretsen av
didaktiklärare röjer konfidentialiteten. Denna risk informerade jag om i sam-
band med intervjuerna.

Informerat samtycke – med ändrat fokus? Intervjupersonerna har svarat
på en fråga där uttrycket ämnessyn varit centralt. I vid mening är det som
redovisas i denna avhandling en del av ämnessynen. Visserligen endast en
begränsad del av den – men ändå inom en rimlig förståelse av uttrycket.
Ingen ytterligare information om undersökningens syfte gavs än denna fråga.
Så till vida är, enligt min mening, alla intervjupersonerna informerade om
undersökningens syfte och har givit sitt samtycke. Ett större problem gäller
de två första intervjuerna där jag angav förändringen i deras lärarkunskap
som syftet med undersökningen. Den ena av de två intervjupersonerna har i
efterhand informerats om det förändrade syftet och inte velat ta tillbaka sin
medverkan.

Banden med inspelningarna från intervjuerna förvaras tills avhandlingen
försvarats vid disputationen. Därefter kommer de att förstöras. Utskrifterna
kommer också att förstöras efter disputationen.

Fördjupad tematisering av materialet

Efter hand som arbetet med tolkningen av intervjuerna fortskridit har fokus
för denna avhandling alltmer kommit att avgränsas till livsfrågor. De flesta
intervjupersonerna har talat om livsfrågor. Efter hand, först redan under in-
tervjutillfällena, blev jag uppmärksam på att livsfrågor inte enbart var vad
jag var van att associera som livsfrågor. Allt eftersom intervjuerna genom-
fördes växte det fram en nyfikenhet på vad som kunde vara livsfrågor. Detta
första tema – vad – har sedan i det fortsatta tolkningsarbetet kompletterats
med två ytterligare teman. Det andra kallar jag varför – och handlar om mo-
tiveringar till varför livsfrågor är en del av skolämnet religionskunskap. Det
tredje temat avser att fokusera på livsfrågornas roll i skolämnet – hur inte-
grerar de livsfrågor i sin ”ämnessyn”. Dessa fördjupade teman används i
avhandlingen som frågeställningar som strukturerar fyra kapitel.

I teorikapitlet presenterades en tankefigur i form av en fyrfältsmodell för
att studera det dialogiska i hur livsfrågor används i de olika yttrandena. Knu-
tet till de tre temana vill jag påstå att tema ett handlar om den vågräta dimen-
sionen om ämnets urval – varifrån kommer exemplen på, eller förklaringen
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av, livsfrågor? Är det endast från en av alla de möjliga världsreligionerna
(t.ex. kristendomen pga. historiska skäl?), är det något som finns hos samtli-
ga världsreligioner, eller är det ännu vidare – något som finns även i diverse
livsåskådningar, filosofier, kanske rentav hos varje människa i form av en
personlig livsåskådning? Det tredje temat påstår jag rör sig längs den lodräta
axeln om stoff- eller elevcentrering. Kanske det rent av går att säga att även
tema två handlar om denna axel – då i form av ett problem som mer eller
mindre tillfredsställande anses hanteras genom tema tre?

Min förförståelse – den första delen i tolkningsarbetet

Eftersom jag inte intervjuar om biografi är även beskrivningen av min egen
förförståelse begränsad till det jag tror mig behöva i tolkningen: min egen
ämnessyn och utbildning etc.

Jag har läst religionsvetenskap vid Stockholms Teologiska Institut (ITH)
som gav sina kurser i samverkan med Uppsala Universitet. Det betyder att
kursplaner och lärare var samma som vid motsvarande kurser vid teologiska
fakulteten vid Uppsala Universitet, med några undantag på lärarplanet. Ut-
bildningen bestod av en grundkurs (AB) om 40 poäng. Den kursen lästes av
två sorters studenter. De som skulle bli lärare och de som, liksom jag vid den
tiden, skulle bli präster. Men det är inte på denna personliga nivå jag tänker
försöka beskriva min förförståelse, utan på samma nivå som jag tolkar mina
material.

Jag drogs också mycket tidigt under mina studier i teologi in i ”kampen”
om bibelsynen – en i varje fall på 1970-talet fortfarande märkbar vattendela-
re mellan en del av de studenter som skulle bli präster, i sättet att nalkas det
som ibland kallas Den Heliga Skrift (se t.ex. Bibeln, 1974). Antingen var det
en text, som alla andra texter, eller så var det ”Guds Rena Ord” – verbalin-
spiration och bokstavstolkning var ord som användes om denna bibelsyn,
kanske inte av anhängarna till den synen, men av andra. Hade Jesus gått på
vattnet – eller skulle det (bort-)förklaras med en symboltolkning? Att upp-
ståndelsen inte bara kunde förstås som en symbol var nog alla på kursen
överens om, men sedan fanns det många mycket olika ståndpunkter.

Dessa studier påverkade mig till att se på skolämnet som en nedbantad
motsvarighet till religionsvetenskapen28 och har påverkat mitt sätt att dela
upp skolämnet i delämnen. Så har jag t.ex. analyserat läroböcker för grund-
skolan och gymnasieskolan med hjälp av dessa delämnen. (Jag borde eg. inte
kalla dem delämnen eftersom de vid en teologisk fakultet hade/har ställning-

28 Jag vill även inför denna formulering påpeka att jag beskriver min förförståelse, inte min
nuvarande förståelse, så gott det nu är möjligt. På denna punkt har det skett en ordentlig för-
skjutning, så till vida att jag inte längre alls uppfattar teologin, eller religionsvetenskapen, som
skolämnets motsvarighet i den akademiska världen. Däremot är det fortfarande min förståelse
att skolämnet i stor del hämtar sitt innehåll från religionsvetenskapen.
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en av ämnen.) Det blir då t.ex. lätt att uppfatta att en traditionell lärobok i
religionskunskap för lågstadiet ofta tar upp berättelser från gamla testamen-
tet (bibelkunskap – Vettus), att mellanstadiet traditionellt kan beskrivas/upp-
fattas som bibelkunskap – Novum – Jesu liknelser etc., kyrkohistoria, samt
kyrkokunskap. Det kyrkohistoriska stoffett har ofta knutits till Sveriges
kristnande, den Heliga Birgitta, reformationen. Kyrkokunskapen till de olika
kristna traditionerna (katolska kyrkan, svenska kyrkan) samt till kristna hög-
tider (se även t.ex. Svingby, Ekbom & Lendahls 1990).

När det gäller religionskunskap på grundskolans högstadium har jag upp-
fattat den som religionshistoria, kyrkokunskap, kyrkohistoria. Samtliga
grundskolans stadier har dessutom anknutit till etiken – i form av arbetsom-
råden som t.ex. Ung idag, Tillsammans. De titlar och den uppläggning jag
redogör för går i huvudsak tillbaka på det sedan grundskolans införande
dominerande läromedlet, nämligen Natur & kulturs läromedel som kallas
”SOL”. Det är det läromedel som jag stiftat bekantskap med – som så många
andra lärare i grundskolan.

Om religionskunskap på gymnasiet har jag en mindre tydlig förförståelse.
Jag har, frånsett min egen praktik i samband med min lärarutbildning, inte
arbetat med gymnasieskolan frånsett några av de senaste åren när jag under-
visat i Religion A på Komvux. Jag har dock en vag föreställning om att reli-
gionsämnet på gymnasiet huvudsakligen har ett innehåll som består av
världsreligionerna i ett religionshistoriskt perspektiv, samt kristendomens
historia, och etik – livsfrågor.

Under min tid på grundskolans högstadium arbetade jag mest med religi-
onshistoria. Det blev mallen för min undervisning så att jag skrev om läro-
böckerna utifrån ett antal rubriker jag hämtat från religionshistorian för att ge
eleverna en möjlighet till jämförelser. Huvuduppdelningen i dessa kategorier
var yttre – inre. Till yttre räknade jag t.ex. uppkomst, grundare, riter, utbred-
ning, historik. Till inre räknade jag t.ex. gudsbild, människosyn. Jag blev
inspirerad till denna struktur och att överhuvudtaget tänka i struktur, som
handledare, i möten med Gerd Arfwedson som då var besökande didaktiklä-
rare. Till min förvåning märkte jag att nästan allt det jag visste om religio-
nerna hamnade under de rubriker som jag hade etiketterat ”yttre”. Jag sakna-
de ord för det som i denna uppdelning kom att kallas religionernas inre.

När jag sedan tog steget till lärarhögskolan kom jag själv att åka runt och
lyssna på många lektioner i religion som hölls av lärarkandidater vid olika
högstadie- och gymnasieskolor runt om i Stockholm. Under den tiden för-
stärktes jag i min uppfattning att det nog fanns två, möjligen tre, sorters lära-
re. Det fanns de som fokuserade på religionshistorian och de som fokuserade
på etiken. Eftersom jag själv inte hade arbetat så blev jag tvungen att skaffa
fram en massa exempel på etikövningar eftersom lärarkandidaterna frågade
efter detta. Möjligen fanns det också den sorts lärare som fokuserade på livs-
frågorna – eleven och hans, eller hennes, frågor inför tillvaron och döden (i
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den mån dessa frågor och etiska frågor nu går att särskilja). Här började livs-
frågorna komma in i mitt tänkande.

Jag har sedan – under arbetet i lärarutbildningen – kommit i kontakt med
en internationell, och nationell, diskussion om skolämnet, dess syfte och
innehåll. Så mötte jag t.ex. miljötematiken och religionsämnet på en konfe-
rens i York 1994, anordnad av European Forum for Teachers of Religious
Education (EFTRE). I samband med tillfälle till frågor efter föreläsningarna
gick från en del lärare i dagen ett konfessionellt tänkande, kanske rent av ett
hävdande av den egna religionens överlägsenhet, som jag var helt oförberedd
på. Ännu mer omskakande blev mötet mellan min egen vad jag då uppfatta-
de som värderingsfria syn på ämnet och de förståelser av ämnet som mötte
mig genom kommentarer i Riga, i samband med ett arrangemang om bl.a.
religionsundervisning i den demokratiska skolan som Föreningen Norden
genomförde ungefär samtidigt. Arrangemanget var nog menat som ett sätt att
visa upp de nordiska ländernas skola som en förebild, eller i varje fall ett
alternativ, efter befrielsen från Sovjet. Genom att jag förflyttade mig till ett
annat sammanhang, så blev en del av min förförståelse – det jag betraktade
som självklart i ämnet eller mitt eget sätt att förhålla mig till det – synligt
mot den annorlunda bakgrunden, i den annorlunda kontexten, det annorlunda
sammanhanget. Så blev dessa händelser en aktualisering av skolämnet som
konfessionellt – och i och med det objektivitetsfrågan och frågan om de oli-
ka religiösa traditionernas sanningsanspråk annorlunda än jag stött på den
hittills i Sverige – möjligen med undantag för i framställningar om skoläm-
nets historia, t.ex. Algotssons avhandling, och Hartmans översikter (Algots-
son 1975, Hartman 2000).

Arbetet i Nätverket för religions- och etikundervisningens didaktik
(Nfred) är kanske det hittills mest aktuella för att beskriva min förförståelse.
Här möter jag personer som arbetar med utbildning av religionslärare på
olika platser i landet. Här kommer jag i kontakt med såväl religionshistoriker
som andra forskare, som verbaliserar en självreflektion (en självkritisk re-
flektion) över hur den egna ämnestraditionen studerar religion – och hur
dessa utgångspunkter påverkar vad som kommer fram i beskrivningen inom
skolämnet religionskunskap. Religionshistoriker som problematiserar den
egna ämnestraditionens (tidigare?) inriktning på studier av klassiska texter,
andra som problematiserar tanken på en enhetlig religiös tradition (buddhis-
men, hinduismen etc. som den beskrivs i standardverk, inte bara under min
utbildning). Som alternativ ställs t.ex. etnologiska och antropologiska tradi-
tioner som sätter bekännarna, inte texterna eller de religiösa experterna
(präster el. dyl.), i centrum. Internationellt är Robert Jackson ett stort namn
för denna självkritik (en person som jag mött bl.a. i Stavanger 2007 på en
konferens).

Hösten 2001, strax efter attacken mot World Trade Center, blev jag in-
bjuden att gästa Loyola College i Chenai i Indien. Där hade man börjat med
obligatorisk undervisning i comparative religions. Här utmanades mitt sätt
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att förstå det problematiska med att presentera världsreligionerna som någor-
lunda enhetliga storheter, även om de naturligtvis var uppdelade i olika rikt-
ningar. Mycket konkret visade det sig handla om ifall t.ex. kristendomen
skall beskrivas som en religion med kasttänkande eller inte? Enligt vissa
sagespersoner i Indien är nämligen kristendomen, och även islam, i Indien en
religion där bekännarna är indelade i kaster. I ett rent etnografiskt perspektiv
med kristendomen beskriven utifrån bekännare i Indien skulle det kunna
tänkas som ett alternativ (det är alltså tankemässigt möjligt – jag menar inte
etiskt försvarbart). Det är en oväntad konsekvens av den tolkande ansats för
religionsundervisning som jag uppfattat Robert Jackson ha (Jackson 1997),
en beskrivning som jag mycket sympatiserar med.

På detta sätt har mitt tänkande – min förförståelse runt skolämnet religi-
onskunskap och dess traditioner – utvecklats fram till studien inleddes.

Om mig som intervjuare – och medskapare av yttrandena

Det är utifrån den förförståelse som jag just beskrivit jag gått in i intervjuer-
na. Mina egna tankar om skolämnet, dess traditioner etc., har varit det jag
utgått ifrån när jag lyssnat på intervjuerna och ställt mina följdfrågor, försökt
förstå intervjupersonernas tankar etc.

Men min förståelse har förändrats allteftersom jag genomfört intervjuer-
na. Ja, ibland rent av under själva intervjuandet. Så har t.ex. betydelsen av
ordet symbol ställts på sin spets under en intervju, när frågan om undren och
sanningsanspråk diskuterades. För mig var fram till dess symbol endast en
metafor. Intervjupersonen gör mig uppmärksam på att ordet även har ett
annat sanningsanspråk (symbol – symbolum – bekännelseskrift – är det gre-
kiska grundordet som han använder för denna tanke).

Också förståelsen av t.ex. livsfråga förändras under intervjuerna. Jag hör
efter ett par intervjuer att mina intervjupersoner exemplifierar med för mig
oväntade livsfrågor – jag hade alltså en existentiellt inriktad förförståelse av
livsfråga. De använde livsfrågor även för t.ex. mobbning vilket jag inte vän-
tat mig.

Även frågan om skolämnets objektivitetsproblematik förs in av intervju-
personerna. Jag trodde att det var en överspelad fråga, och att möjligen bara
någon av de äldre intervjupersonerna skulle anknyta till den. Men den före-
kommer mer ymnigt i intervjuerna än jag väntat mig. På detta sätt är min
förståelse inte statisk under den tid jag genomför intervjuerna. Den är inte
heller statisk under den tid jag transkriberar intervjuerna. Jag hör fler nyan-
ser, och märker att jag i vissa intervjuer ännu inte uppmärksammat betydel-
seskillnader. Detta är ett exempel på att min undersökning har en tolkande
ansats, och därmed måste betraktas som omöjlig att avsluta.
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Tolkningsintresse

Anders Gustavsson särskiljer, med referenser bl.a. till Ricoeur, två olika
tolkningsintressen. Det ena kallar han textmodellen, det andra spårmodellen.
Det senare kännetecknas, enligt Gustavsson, av att det är mera erfarenhets-
nära, det förra har ett mer teoretiskt intresse. Den senare har sina rötter i
historievetenskapen, den tolkar spår, den har ett intresse av uppkomsthistori-
en för dem (Gustavsson 2000: 7ff).

Som jag förstår det skulle detta innebära att jag om jag tolkade mina in-
tervjuer utifrån den s. k. spårmodellen, främst skulle inrikta mig på upp-
komsthistorien för de utsagor som intervjupersoner gör. Det förstår jag som
att intresset skulle fokuseras på personernas biografi – för att utifrån deras
livsvärld försöka förklara deras utsagor. Detta är inte mitt intresse. Främst
därför att jag inte vill personifiera de utsagor personerna gör. Det finns en
tradition i samtalet runt religionsämnet, i varje fall har jag tyckt mig uppfatta
en sådan, att göra de ståndpunkter etc. som lärare och elever ger uttryck för
till individuella uppfattningar. Utsagorna blir på detta sätt – i varje fall som
jag förstått det – avskurna från de samhälleliga konsekvenser de annars skul-
le fått. Ett exempel: Om en person har en mycket udda uppfattning om de-
mokrati och uttrycker den inom ramen för skolämnet samhällskunskap, då
skulle det rimligen leda till diskussion. Men mitt intryck är att motsvarande
situation inom religionsämnets tradition kan leda till att det hela avslutas i
konstaterandet att var och en har rätt till sin åsikt.

Ursprungligen hade jag dock ett mera biografiskt intresse i mitt projekt.
Jag ville studera hur lärarna talade om hur deras kunskap växte fram. Jag
märkte då att det skulle bli problem med att skydda intervjupersonernas kon-
fidentialitet. De exempel som nämndes i livshistorierna jag initialt samlade
in skulle obevekligen ha röjt vilka som var mina intervjupersoner – i varje
fall för de personer som själva var initierade inom skolämnet religionskun-
skap inom lärarutbildningarna i Sverige (se ovan s. 56).

Mitt intresse kom också mycket snabbt, under de två första intervjuerna,
att flyttas från ett intresse för yrkeskunnande i allmänhet till ett specifikt
intresse för traditioner inom skolämnet religionskunskap. På det sättet kom
mitt tolkningsintresse alltmer att bli mer teoretiskt.

Tillsammans kom de etiska övervägandena och min egen intresseför-
skjutning att påverka mig under intervjuerna så att jag inte ställer följdfrågor
etc. som skulle möjliggöra en tolkning med det mer erfarenhetsnära intresset
som spårmodellen enligt Gustavsson innebär. Det enda undantaget skulle
möjligen kunna vara den specifika frågan om den personliga inställningen
till religion (tror du på Gud?). Men mitt intresse här är nog inte heller det
erfarenhetsnära tolkningsintresset, utan mer som en bakgrund till de traditio-
ner som personerna är en del av – och hur det påverkar deras utsagor om
ämnet.
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Gustavsson menar dock att ett tolkningsarbete inte kan vila på uteslutande
det ena eller det andra tolkningsintresset. Det pendlar dem emellan, även om
det ena är överordnat det andra (Gustavsson 2000: 21).

Mitt dominerande tolkningsintresse torde dock vara den s. k. textmodel-
len. Den är erfarenhetsöverskridande, mer teoretiskt. Jag intresserar mig inte
för mina intervjupersoner som individer, utan av att ”man i förståelsen av de
enskilda individerna försöker överskrida deras unika erfarenheter och söka
underliggande mönster eller strukturer, som sedan i sin tur tolkas ungefär
som texter, dvs. frikopplade från de personer som givit upphov till dem”
(Gustavsson 2000: 22). Jag menar att det är dessa underliggande strukturer
som verkar vara intressanta att studera, inte vem/vilka som uttalar dem. Jag
menar att det i intervjuerna kommer fram så tydliga olika strukturer – möns-
ter – att jag ser det som lovande och intressant att pröva att tolka dem just
som mönster och inte som individuella uppfattningar.

En tankefigur

I detta avsnitt beskriver jag hur en tankefigur vuxit fram under tolknings-
arbetet.

Ett återkommande tema dels hos Algotsson (Algotsson 1975), dels också
hos Hartman (2000), är att skolämnet utökats med alltmer stoff. Algotsson
gör några grafiska figurer i början av sin avhandling där han bl.a. visar på
olika möjliga stoff i ämnet. Förändringen under den tid han skriver om går
från enbart kristendom, över världsreligionerna, till alla möjliga livsåskåd-
ningar. En del av denna förändring är avslutad före den tid min studie foku-
serar. Jag kan ändå utnyttja en förändring från religioner i en mer snäv bety-
delse (kristendomen och de övriga världsreligionerna) som ämnets innehåll
som den ena polen, och en livsåskådning hos en individ (med Hartmans ord
en personlig livsåskådning) som den andra polen.

En annan förändring som ofta återkommer i de texter jag studerat är pend-
lingen mellan att undervisning kan vara stoffcentrerad eller elevcentrerad.
Tydligast är detta kanske hos Hartman (2000), där han introducerar två be-
grepp för denna växling: proklamatoriska respektive dialogiska läroplaner
(se ovan s. 15), men dessa olika fokus finns återgivna även hos Afdal, Haa-
kedal & Leganger-Krogstad (1997).

När jag nu förenar dessa två förändringsmöjligheter till ett fyrfältsverktyg
får jag möjlighet att relatera mina tolkningar till ett antal referenspunkter.
Det ger möjlighet till fyra renodlingar av ämnet (markerade som fält 1–4 i
skissen).
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Fält 1 och 2 har det gemensamt att fokus ligger på det som kallas stoffet. Det
som skiljer åt är hur begränsat eller öppet stoffurvalet inom ämnet är. Det
finns en gemensam motivering i det att kunskap, i det som ämnet omfattar är
viktigt. Det kan leda till en slags påverkan etiskt, moraliskt, eller bara rent
allmänbildningsmässigt. I dessa renodlingar blir livsfrågor något som förval-
tas (eller annorlunda sett till och med besvaras) inom religionerna och som
har ett värde för eleverna att få kännedom om.

Fält 1. Stoffcentrering med begränsat urval
Vad? I centrum står ett stoff som hämtas från kristendomen och de övriga
världsreligionerna. Varför? Här handlar motiveringen till livsfrågor om av-
stånd mellan ämnet och eleverna – livsfrågorna blir ett medel att nå eleverna.
Hur? Livsfrågor är ett medel att nå målet. Vad som är livsfrågor definieras
av religionernas lära. I undervisningen skall anknytas till elevernas erfaren-
het av livsfrågorna.

Fält 2. Stoffcentrering med öppet urval
Vad? I centrum står ett stoff som hämtas från olika livsåskådningar. Det kan
handla om t.ex. Freud, marxism, existentialism, ekosofi etc., men också om
de traditionella religionerna som ju går att se som en sorts livsåskådningar.
De etablerade livsåskådningarna har företräde för urvalet av vad som räknas
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som livsfrågor. Varför? Som i fält 1 måste avståndet mellan ämnet och ele-
verna vara en motivering till livsfrågorna. Den markanta skillnaden mellan
detta fält och det föregående är att urvalet av stoffet har blivit mycket vidare,
även icke-religiösa livsåskådningar, skönlitteratur och de livsfrågor som
finns där kommer ju in i ämnet. Även i detta fall kommer livsfrågor att bety-
da något som besvaras (behandlas) inom livsåskådningarna och som har ett
värde för eleverna att få kännedom om. Hur? Även här är livsfrågor ett me-
del att nå målet, man skall anknyta till elevernas erfarenhet av livsfrågorna.

Fält 3 och 4 har det gemensamt att de utgår från eleven och dess erfarenheter
som fokus. Liksom för fält 1 och 2 skiljer urvalet i ämnet, dvs. vad elevernas
erfarenheter skall sättas in i för sammanhang.

Fält 3. Elevfokus med begränsat urval
Vad? I centrum står samspelet mellan elevernas erfarenheter och kristendo-
men och de övriga världsreligionerna. Varför? Livsfrågor är något som ele-
verna ställs inför i sin egen livssituation. En del av dessa frågor har behand-
lats inom religionerna. Kännedom om de svar som religionerna har kommit
fram till ger eleverna möjlighet att få perspektiv på sina egna livsfrågor.
Möjligen tillkommer motiveringen att eleverna ska få förståelse för religio-
nens funktion hos människor som (till skillnad mot dem själva) inte är seku-
lariserade29. Hur? Livsfrågor får här karaktären av mål. Man skall utgå från
livsfrågorna, inte anknyta till livsfrågor som finns förvaltade i traditionerna.
I denna renodling finns det ändå ett facit – man skall komma fram till religi-
onernas ”svar” på de livsfrågor som eleverna ställer sig, eller åtminstone
ställa eleverna inför de svar som traditionerna förvaltar för att de skall kom-
ma vidare i sin egen bearbetning av livsfrågorna. Elevernas egen bearbetning
måste vara överordnad traditionernas systematik.

Fält 4. Elevfokus med öppet urval
Vad? I centrum står de enskilda eleverna och deras egna livsåskådningar.
Varför? Att samtala med andra elever om sitt eget liv och de problem man
har leder till en personlig utveckling. Livsfrågor blir här de frågor som ele-
verna själva väljer att samtala om. Hur? Livsfrågor är såväl mål som medel.
Här kan man tala om att utgå från för eleverna aktuella livsfrågor utan något
mål att komma fram till, åtminstone i form av nödvändig kunskap från några
religioner. Elevernas livsfrågor står i centrum, såväl i formulering av själva
frågorna, som i sättet att hantera dem, i varje fall i den yttersta versionen av
livsåskådning som en personlig livsåskådning.

29 När sekularisering används är innebörden i ordet den som återfinns i kursplanerna om inget
annat uttryckligen sägs. Att sekularisering är ett mer komplext begrepp framgår t.ex. hos
Kerstin von Brömssen (Brömssen 2003: 37–56).
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Jag påstår inte att dessa renodlingar finns hos mina intervjupersoner, eller
i de kursplaner som jag studerar. Jag påstår inte att en intervjuperson eller en
kursplan är uttryck för endast en av dessa tankar. Men jag påstår att jag får
en möjlighet att relatera såväl den interna, som den externa dialogiciteten
med hjälp av denna tankefigur.
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Livsfrågor – i kursplaner för grundskola
och gymnasium

Detta kapitel följer samma struktur som det följande kapitlet, dvs. tolkningen
av livsfrågor tematiseras runt frågorna varför?, vad? och hur? på det sätt som
motiveras i teori- och metodkapitlet. Endast de delar som angetts som kurs-
planer för religionskunskap (alternativt kristendomskunskap) och till vissa
läroplaner även befintliga gemensamma kursplaner för SO-ämnen har stude-
rats. Först tolkas grundskolans kursplaner, därefter gymnasiets.

Vad?

Livsfrågor introduceras i Lgr 69. Därför är det första exempel på livsfrågor
som kan identifieras från den kursplanen. Under ”anvisningar och kommen-
tarer” ges några exempel på livsfrågor:

De berör bl. a. liv och död, ansvar och skuld, lidande och medmänsklighet,
rädsla och trygghet, ensamhet och gemenskap. (Lgr 69: 176)

Denna första exemplifiering är tydligt öppen, det anges att livsfrågor ”bland
annat” är frågor som berör de uppräknade exemplen. En ytterligare kompli-
kation för tolkningen är att uppräkningen har karaktär av par, och det möj-
liggör en läsning dels som någon slags (motsats?) par, dels som ett inklude-
rande ”och”. Genom att tolka med ett inkluderande ”och” får en del av de
uppräknade frågorna karaktären av gränser, i varje fall blir det så med ”liv
och död”.

I Lgr 69 konstateras också att livsfrågor kan vara: ”Fundamentala livsfrå-
gor av personlig och social natur.” (Lgr 69: 176). Om det alltså finns funda-
mentala frågor som kan vara livsfrågor, så måste det också finnas mer perife-
ra frågor som kan vara livsfrågor. Livsfrågorna kan dessutom vara av per-
sonlig och social natur vilket kan förstås som en uppdelning i två sorters
livsfrågor, de personliga och de sociala.

För att tydliggöra det som genom uppräkning blir livsfrågor med de frå-
gor som funnits i tidigare kursplaner görs nu en kort tillbakablick på Lgr 62,
vad nämns för exempel på frågor som kan ingå i skolämnet där och finns där
något som påminner om det som exemplifierats som livsfrågor i Lgr 69?
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Bland ämnen, som ligger barnens erfarenhet nära, kan nämnas: att tala san-
ning, att vara ärlig, vänlig, lydig, hänsynsfull, tacksam, glad; att vara god
kamrat, att kunna säga förlåt, att inte skvallra eller tala illa om andra, att inte
vara avundsjuk etc. […]. Dessutom kan följande ämnen tas upp: att tänka på
andra, på de gamla och de hjälpbehövande, förståelse för dem som är olika,
gemenskap med barn från andra länder, aktsamhet om egen, andras och ge-
mensam egendom, aktsamhet om allt levande. (Lgr 62: 218)

Utan tvekan är det möjligt att tolka dessa uppräkningar delvis som överlap-
pande: ”lidande och medmänsklighet” är till stor del en sammanfattning av
”att vara god kamrat, att kunna säga förlåt” […] ”att tänka på andra, på de
gamla och hjälpbehövande, förståelse för dem som är olika, gemenskap med
barn i andra länder”.

En fråga som definitivt inte återkommer i Lgr 69 är dock den som har
med aktsamheten om egendom att göra. Tydligheten i uppräkningen är mer
framträdande i Lgr 62, liksom betoningen på barn, men då måste beaktas att
dessa uppräkningar avser låg- och mellanstadiet och exemplen från Lgr 69
gäller högstadiet. I Lgr 62 kallas exemplifieringen religiösa och etiska äm-
nen. Samma benämning finns kvar i Lgr 69 för låg- och mellanstadiet. Men
inga exempel på religiösa och etiska ämnen ges i anvisningarna. Där möter
nu i stället livsfrågor som exemplifieras enligt citatet ovan, trots att livsfrå-
gorna som moment endast finns på högstadiet.

Den tydligaste exemplifieringen sker dock i Lgr 80. Där kan exemplen
hämtas dels från den för alla SO- och NO-ämnen gemensamma rubriken
”människan”:

Lågstadiet: Relationer till andra: Att vara ensam och i grupp. Samlevnadsfrå-
gor och sexualfrågor. Könsrollsfrågor. Hur konflikter kan bearbetas och mot-
verkas i vardagen. Handikappbegreppet.

Mellanstadiet: Relationer till andra: Enligt vad som anges för lågstadiet. Oli-
ka roller. Att motverka mobbning.

Högstadiet: Relationer till andra: Enligt vad som anges för lågstadiet och
mellanstadiet. Särskild tyngdpunkt på samlevnads- och sexualfrågor samt
könsrollsfrågor. Konfliktbearbetning och konfliktlösning på individ-, grupp-
och samhällsnivå […] (Lgr 80: 122)

De i de två tidigare kursplanerna exemplifierade frågorna är här sammanfat-
tade som ”relationer till andra” för skolans samtliga stadier. Det är naturligt-
vis inte frågor som samtliga skall behandlas inom ämnet religionskunskap,
texten gäller ju såväl samhällsorienterande som naturorienterande ämnen.
Men de måste förstås som frågor som samtliga SO- och NO-ämnen skall ge
sitt specifika bidrag till. Återigen är exemplen på en relativt hög abstrak-
tionsnivå, ”Samlevnadsfrågor och sexualfrågor. Könsrollsfrågor”. Men det
är också tydligt att abstraktionsnivån inte är samma i exemplen. Varför skul-
le man i så fall särskriva samlevnadsfrågor och sexualfrågor – de är på
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många sätt möjliga att se som samma frågor, med sexualfrågor som en del-
mängd av samlevnadsfrågor. På samma sätt borde det vara möjligt att se
könsrollsfrågor som en delmängd av samlevnadsfrågor. Men genom att på
detta sätt utpeka sexualfrågor och könsrollsfrågor betonas de som frågor –
dock utan att här kallas livsfrågor. Om huvudmomenten för ”människan”
skall kunna relateras till de livsfrågor som uppräknas i religionskunskap
måste det antas att de är exempel på livsfrågor, eller i varje fall att de kan ses
som områden inom vilka livsfrågor kan utpekas.

De uppräkningar som görs i den mer specifika kursplanen för religions-
kunskap i Lgr 80 görs enligt samma mönster på skolans alla tre stadium:

Lågstadiet: De aktuella livsfrågorna kan vara av typen vårt ansvar för var-
andra och för allt levande, frågor kring tingen, livet och döden, människors
likheter och olikheter, kamrat- och familjerelationer, att lösa konflikter, en-
samhet, gemenskap, trygghet, tröst, vänskap, ärlighet, rättvisa.

Mellanstadiet: De aktuella livsfrågorna kan vara av typen hur allt började, hur
livet förs vidare, sexualetik, människans villkor, frihet, rättvisa och rättfär-
dighet, våld, krig och förtryck, sjukdom och olyckor, döden och människans
åldrande, samvete, förlåtelse, det egna jaget.

Högstadiet: De aktuella livsfrågorna kan vara av typen människans olika
livserfarenheter, hur våra normer och värderingar uppstår, relationer, ansvar,
sexualetik, samspel i naturen, fritidens och teknikens användning, samvete,
skuld och förlåtelse, brott och straff, frälsning och nåd, tro och bön, kärlek
och hopp, mening och meningslöshet, ensamhet och trygghet, livskvalitet,
verklighetsflykt. (Lgr 80: 127f)

Några exempel är påfallande lika det som i Lgr 62 kallades religiösa och
etiska ämnen, t.ex. vänskap, ärlighet, rättvisa, förlåtelse (även om det i Lgr
62 talas om att säga förlåt). Några exempel har en mycket tydlig religiös,
ibland rent av särpräglat kristen, prägel på ett sätt som inte återfinns i Lgr 62,
t.ex. frälsning och nåd. Några exempel kommer åter från Lgr 69 – t.ex. en-
samhet och trygghet. Från Lgr 69 känns också igen sättet att räkna upp ex-
emplen i par vilket sker i några fall. Men här är exemplifieringen inte alls
lika genomgående i par som i Lgr 69. Inte heller är alla paren de samma
mellan kursplanerna. I Lgr 69 sattes ”ansvar och skuld” ihop, här sätts
”skuld och förlåtelse” ihop. En del av paren är här tydliga motsatspar, t.ex.
mening och meningslöshet. Det är också möjligt att se en del exempel på
högstadiet som mer tydligt konfessionella, religiösa, än de tidigare uppräk-
ningarna, som dock hämtats från låg- och mellanstadiet och där saknas även
här tydligt konfessionellt präglade exempel.

I och med Lpo 94 blir kursplanerna mindre detaljerade. Det blir svårare
att finna exempel på livsfrågor (och exempel på stoff överhuvudtaget). Men
när bearbetningen inom ämnet beskrivs återfinns ändå en exemplifiering:
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Undervisningen skall ge kunskaper om samlevnadsfrågor och därigenom
främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Frågor om äktenskap, sexuali-
tet, trohet och föräldraskap skall belysas, liksom hur samlevnad påverkas av
könsrollsmönster. Eleverna skall därvid få möjlighet att diskutera egna pro-
blem och reflektera kring samlevnadsfrågor. […] frågor kring tillvaron och
livet. (Lpo 94/94: 39)

Här återkommer samlevnadsfrågor – men denna gång är könsrolls- och sex-
ualfrågor att ses som delmängder genom formuleringen ”och därigenom
främja jämställdhet”. Även det mycket öppna ”frågor kring tillvaron och
livet” kan ses som en slags exemplifiering av livsfrågor. Det är inte förtydli-
gat i kursplanen vilka frågor som rör tillvaron som inte också hade berört
livet. Det är möjligt att förstå denna uppräkning, återigen som ett par, på
samma sätt som uppräkningarna i Lgr 69. Men det är också möjligt att förstå
uppräkningen som att det måste vara en skillnad på frågor om livet och om
tillvaron. Kursplanen är tydligt otydlig på denna punkt!

Kursplanen till Lpo 94 finns dels i en senare tillagd gemensam skrivning
för SO-ämnena, dels i en senare version för just religionskunskapsämnet.

I den SO-gemensamma delen exemplifieras frågor:

I ämnena ingår att diskutera och reflektera över begrepp som identitet, sexua-
litet, kärlek och jämställdhet. Inom kunskapsområdet behandlas också sam-
levnad och relationer, människosyn och språkbruk så att möjligheten att dis-
kutera värdefrågor i detta sammanhang utnyttjas. (Lpo 94/SO: 67)

Återkommande är sexualitet, kärlek, jämställdhet. Denna gång kallas de
begrepp och är på ett outsagt sätt skilda från det som också behandlas inom
kunskapsområdet i form av ”samlevnad och relationer, människosyn och
språkbruk”. Återigen görs uppräkningen som par. Nytt är paret människosyn
och språkbruk. I kursplanen för ämnet religionskunskap sker ingen exempli-
fiering av livsfrågor.

I kursplanerna för gymnasiet nämns livsfrågor först i supplementet till
Lgy 70 (här kallat Lgy 70/78). Lgy 70/78 är en revidering av Lgy 70, men
värt att notera är att huvudmoment är oförändrade. Livsfrågor återfinns un-
der ”allmänna synpunkter” och där finns också en exemplifiering:

Frågor kring begrepp som lidande, död, ansvar, skuld, förlåtelse, förtröstan,
kärlek, meningsfullhet och godhet är av en sådan karaktär att få människor
undgår att komma i kontakt med dem. (Lgy 70/78: 6)

Tolkningen att detta är exempel på livsfrågor förstärks av att livsfrågor strax
före den citerade uppräkningen angetts som allmänmänskliga och de upp-
räknande exemplen konstateras vara av den ”karaktären att få människor
undgår att komma i kontakt med dem”.

Exemplifieringen av livsfrågor fortsätter dock med ett exempel som knyts
till kristendomen: ”Studiet av en konkret religion, t.ex. kristendomen, kan
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visa att kärleksmotivet är centralt.” (Lgy 70/78: 6). Vidare måste också detta
förstås som exemplifiering av livsfrågor:

Ännu en möjlighet är att gå mera tematiskt tillväga och utgå från något pro-
blem som erfarenhetsmässigt för in i en viktig livsfråga. Människans förhål-
lande till naturen är ett tema som aktualiserar de principiella frågorna kring
miljöproblemen och som kan föra fram till frågor om människosyn och sam-
hällssyn samt belysa de religiösa och etiska traditionernas roll. Temat kan
också belysa hur existensfrågorna i nutiden uppstår ur människans förhållan-
de till natur, kultur och samhälle. (Lgy 70/78: 7)

I citatet ovan blir frågor om människosyn och samhällssyn möjliga att se
som exempel på livsfrågor. Men redan här uppstår en komplikation i tolk-
ningen i det att redan ”frågor om människosyn och samhällssyn” kan ses
som exempel på existensfrågor genom att kursplanen anger ”frågorna” i
bestämd form.

Längre fram i kursplanen konkretiseras vad som kan vara exempel på frå-
gor om människosyn:

Den kristna skapelsetron kan ses som ett svar på frågor som ’Vad är en män-
niska?’, ’Vad är den yttersta verkligheten?’, ’Vad är livets mål och mening?’,
dvs. frågor om människosyn och verklighetsuppfattning. Frågorna om synd
och skuld utgör bakgrundsfrågor till kristen frälsningstro. Frågan om livets
mål och mening kan belysas med den kristna tron på andens fortsatta verk.
(Lgy 70/78: 9)

Att frågan ”vad är en människa?” är en fråga om människosyn är odiskuta-
belt. Men tolkningen av citatet försvåras sedan av att verklighetsuppfattning
och bakgrundfrågor förs in. De uppräknade frågorna kan förstås som livsfrå-
gor – i enlighet med frågor om människosyn – men, som så ofta tidigare i
detta kapitel, är tolkningen inte helt entydig. Alternativa tolkningar är möjli-
ga. Jag väljer dock att se de uppräknade frågorna som exempel på livsfrågor,
och räknar alltså frågorna om den yttersta verkligheten, frågorna om synd
och skuld samt frågan livets mål och mening, till livsfrågor. En intressant
detalj är att ordet frågor står i bestämd form i alla fallen, men att det runt
livets mål och mening endast finns en fråga, till skillnad mot de andra ex-
emplen.

Eftersom kursplanen i detta sammanhang för ett resonemang om stoff-
urval och gymnasiets olika program blir det också möjligt att tolka även
denna uppräkning som livsfrågor. Ett motsvarande resonemang förs längre
fram i kursplanen om omvårdnadens etik på andra program:

Stoffurvalet och innehållsfrågorna bör anpassas till olika studievägars speci-
ella inriktning. På tekniska och ekonomiska linjer exempelvis kan kristna
analyser av frågor om teknik, ekonomi och etik och om det teknologiska
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samhällets värderingar och ideologi ge studiet en inriktning, som ökar moti-
vationen. (Lgy 70/78: 9)

En ytterligare komplikation när livsfrågor skall exemplifieras är förhållandet
mellan exemplen på etiska frågor och exemplen på livsfrågor. Att etiska
frågor och livsfrågor hänger samman framgår av detta citat:

Under barndomen och skoltiden grundläggs den enskildes inställning till en
mängd individualetiska frågor. Frågorna om jagideal och misslyckande att nå
idealen, ångestupplevelse och vägar till befrielse från skuld hör till denna
grupp av frågor. Frågorna om straff och möjligheter till nystart för den som
inte lyckats med den sociala anpassningen tas upp antingen i anslutning till
behandlingen av vardandets och den snabba samhällsutvecklingens etik. En-
samhet och gemenskap, konkurrens och samverkan, trygghet och otrygghet
bör uppmärksammas. De övergripande frågorna om individens värde och
livsmål hör också hit. (Lgy 70/78: 10)

Tolkningen av citatet utgår från att de övergripande frågorna om individens
värde och livsmål kan ses som ett uttryck för frågan om människosyn och
frågan om livets mål och mening, vilka tidigare angetts vara livsfrågor. Det
blir därför en möjlig tolkning att gränsen mellan etiska frågor och livsfrågor
inte är entydig i denna kursplan. Om så tas till utgångspunkt blir det därmed
möjligt att också se ”sexualfrågor och i det sammanhanget också behandla
hemmets etik” som exempel på livsfrågor. Ytterligare exempel på livsfrågor
blir då: ”Frågorna om adoption, relationen mellan hem och barnstugor, sko-
lor och andra normkällor kan med fördel behandlas. De sexuellt avvikandes
problem uppmärksammas.” (Lgy 70/78: 10). Men även frågor om arbets-
livets etik kan ses som exempel på livsfrågor:

Exempel på alltid aktuella problemområden är frågorna om konkurrens, före-
tagsdemokrati, medbestämmande, lojalitet mot olika funktionärer och be-
stämmelser som antagits i demokratisk ordning, olika vägar att nå vidsyn och
personlig mognad i samspelet mellan samarbetande människor. En analys av
rättvisebegreppet kan föra över till områdets sociala aspekter. Könsrollspro-
blematiken i arbetslivet behandlas. Frågan om de etiska komplikationer som
den snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen medför behandlas i detta
sammanhang eller under den vidare ram som samhällsutvecklingen i stort ut-
gör. (Lgy 70/78: 11)

Ordet livsfråga nämns inte i citatet – men dels har redan tidigare den oklara
gränsen mellan etiska frågor och livsfrågor påvisats, dels knyts det som här
kallas ”aktuella problemområden” till ”den snabba tekniska och ekonomiska
utvecklingen” dvs. det går att se som frågor som aktualiseras av förändringar
i samhället vilket tidigare varit sättet att förtydliga livsfrågor.

Men de tidigare kursplanerna då? Där fanns ju samma huvudmoment. Går
det att se några spår av livsfrågor där? Går det även när det gäller gymnasiet
att se att en del frågor som tidigare funnits med nu är exempel på livsfrågor?
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När det gäller de etiska frågorna, eller korrektare uttryckt de exempel på
etiska frågor som ovan tolkats som exempel på livsfrågor, är texterna i det
närmaste identiska från Lgy 65 och framåt. Det handlar om hemmets etik
och arbetslivets etik, även om exemplen inte är identiska. Etiska frågor som
exemplifieras tydligare i de föregående kursplanerna än i Lgy 70/78 är inter-
nationella frågor, t. ex ”segregationen, kriget och förhållandet mellan rika
och fattiga länder.” (Lgy 65: 200). Men tillbaka till de återkommande frå-
gorna. Först exemplifieras etiska frågor inom hemmet, sedan inom arbets-
livet:

Exempel på frågor som kan diskuteras är föräldrarnas ansvar, olika slag av
förhållanden mellan föräldrar och barn, konfliktanledningar, mannens och
kvinnans roller inom äktenskapet, skilsmässans problem, vigselns innebörd
och äktenskapslagstiftningens syfte, vidare synen på sexualiteten i äldre tid
och i våra dagar, skäl för och emot fria förbindelser, tidiga äktenskap, trohe-
tens betydelse inom äktenskapet, avvikande former av sexuell gemenskap.
När arbetsplatsens etik behandlas kan man ta upp frågor som å ena sidan be-
rör förhållandet arbetskamrater emellan, t.ex. möjligheten att skaffa sig ar-
betstillfällen och förtjänst på kamraternas bekostnad kontra möjligheten att
dela arbetstillfällen och förtjänst någorlunda lika, vidare tillhörighet till fack-
organisation, å andra sidan förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare,
t.ex. småstölder på arbetsplatsen, matning, skydd mot olycksfall, godtyckligt
avskedande. Den moral som utbildats i vårt land genom reglerandet av för-
hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare genom de stora organisatio-
nerna hör också hemma här, t.ex. LO:s solidaritetsprincip i förhållandet mel-
lan hög- och lågavlönade grupper, solidariteten med landets ekonomiska si-
tuation i lönekravsfrågor, respekten för ingångna arbetsavtal. (Lgy 65: 199)

I den inledande analysen av den moderna människans situation återkommer
exemplen ”frågorna om livets och tillvarons mening och om vad som är rätt
och orätt” (Lgy 65: 198, Lgy 70: 163). Här förstärks tolkningen att vad som
senare kallas etiska frågor och livsfrågor inte kan åtskiljas. Men uppräkning-
en är alltså här inte exempel på livsfrågor, utan de knyts till att ”olika mänsk-
liga behov […] utvecklas olika hos olika individer i skilda tider och kultur-
miljöer” (Lgy 65: 198, Lgy 70:163) och detta skall göra det möjligt att ”så
småningom belysa hur grundläggande behov och känslor är gemensamma
för alla människor, oberoende av hudfärg, historia och kultur och på olika
sätt speglas i skilda livsåskådningar” (Lgy 65: 198).

I de på Lgy 70/78 följande kursplanerna – går det att finna några exempel
på frågor som kan tolkas som livsfrågor där?

När det gäller den första versionen av kursplaner till Lpf 94, den version
som här förkortas Lpf 94/93, återfinns livsfrågor endast på ett ställe. I de
följande kursplanerna återfinns det inte alls.

För att kunna bygga upp en egen livsåskådning behöver eleverna öva sig i att
bearbeta egna livsfrågor, jämföra, diskutera i grupp, lyssna, förstå och pröva
på att avgöra vilka handlingar som är de rätta. De behöver göra enkla analy-
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ser, som att ange argument för och emot, finna likheter och skillnader, för-
teckna skäl för och emot. (Lpf 94/93: 52)

Som tidigare är kursplanen möjlig att tolka på flera sätt. En tolkning är att
eleverna behöver öva sig på ett antal områden, varav ett område är att bear-
beta egna livsfrågor, ett annat område är att avgöra vilka handlingar som är
de rätta. Tillsammans blir detta ett sätt att ”bygga upp en egen livsåskåd-
ning”. En annan tolkning är att se dessa områden som två fristående delar av
att ”öva sig i att bearbeta egna livsfrågor”. Gränsen mellan etiska frågor och
livsfrågor blir olika beroende på tolkning. Varken här, eller i de följande
kursplanerna, ges några exempel på frågor etiketterade som livsfrågor, så i
och med det är exemplifieringen av frågor som kan kallas livsfrågor avslu-
tad. För tydlighetens skull, frågor som tidigare kallats livsfrågor återkommer
i kursplanerna på samma sätt som frågorna föregått introduktionen av livs-
frågor i Lgy 70/78. Tydligast i Lpf 94/93:

Ett grundläggande perspektiv i religionskunskapsstudiet är perspektivet män-
niskan. Det är människan och människans situation som skall göras till före-
mål för studium och de upplevelser och behov av livstolkning som hon har
skall stå i centrum.

Man kan utgå från den grundläggande frågan: Vem är jag? Det leder till
frågor som: Vilka är mina grundvärderingar? Vad tycker jag är värt att leva
för? Hur fattar jag beslut? Kan jag förändras? Hur i så fall? Bör jag föränd-
ras? Har jag lärt mig något mer om mig själv? Vad är rätt och orätt, liv och
död, framtid, hot, öde, mening, skuld och straff, sjukdom, ovänskap och bru-
ten gemenskap, lidande, samvete, förlåtelse, förtröstan, kärlek, meningsfull-
het och godhet? Frågor om natur och natursammanhang världsbild, skapelse,
mening, ändamål och försyn blir viktiga att bearbeta. Vad är moraliskt gott
eller ont, vad innebär samhörighet och solidaritet, moral och etik, vad ligger i
begrepp som världen och värden, frågor om ideal och idealens förverkligan-
de, sekularisering, ångest, kris, identitet och trygghet? (Lpf 94/93: 47)

Överensstämmelsen med formuleringarna i Lgy 70/78 är slående i det att
frågan ”vem är jag” kan ses som en parallell till ”vad är en människa”, även
om frågan nu är formulerad individuellt. Den och de följande frågorna kan
därför ses som livsfrågor, men de knyts här till ett nytt begrepp, nämligen
livstolkning. Det är inte frågorna i sig som står i fokus längre, utan deras
funktion, men de exemplifierade frågorna är i stor utsträckning igenkänn-
bara. Här är också – i och med införandet av livstolkning – skillnaden mellan
etiska frågor och livsfrågor inte viktig. De ingår båda i livstolkning.

Förklaringar

Som redan framgått i tolkningen av vad som kan vara exempel på livsfrågor
i kursplanerna, är inte gränsen mellan vad som är ett exempel och vad som
kan vara en förklaring entydig. Redan införandet av bestämningen ”typen” i



75

citatet nedan gör gränsen mellan exempel och förklaring på annat sätt otyd-
lig:

De aktuella livsfrågorna kan vara av typen vårt ansvar för varandra och för
allt levande, frågor kring tingen, livet och döden, människors likheter och
olikheter, kamrat- och familjerelationer, att lösa konflikter, ensamhet, gemen-
skap, trygghet, tröst, vänskap, ärlighet, rättvisa. (Lgr 80: 123, kursivering till-
lagd i citatet)

Det är, trots en relativt konkret uppräkning, ändå möjligt att se det uppräk-
nade som en slags områden som kan innefatta livsfrågor – värt att notera är
också att inget av det uppräknade i detta citat är formulerat som en fråga.
Om frågeformulering ställs som krav för att det skall vara en exemplifiering
blir endast två livsfrågor möjliga att identifiera på det sättet, nämligen Vad
är en människa? respektive Vem är jag?. Den första dock inte angiven som
livsfråga i kursplanen.

Vilka ord finns då i kursplanerna – och som är möjliga att se som ett för-
tydligande till vad livsfrågor kan vara? Tolkningen har här fått röra sig mel-
lan de olika kursplanerna på det sätt som beskrivits i teori- och metodkapitlet
(se s. 55). En inledande sökning på orddelen ”fråg” ger lite olika möjliga ord
vilka sedan måste studeras i sitt sammanhang – är de frågor som avses något
som också har exemplifierats som livsfrågor i en annan kursplan?

Grundskolan först: där har redan tidigare ”religiösa- och etiska ämnen”
framhållits som ett sätt att ange den sorts frågor som i Lgr 62 föregår livsfrå-
gor, och som i Lgr 69 går att se som en variant till livsfrågor.

Redan målet i Lgr 62 erbjuder ett intressant tolkningsproblem:

Mål

Undervisningen i kristendomskunskap har till uppgift att orientera eleverna
om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik, om
huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer samt om viktiga
icke-kristna religioner. Den skall också ge kännedom om de strömningar,
som satt de religiösa sanningarnas värde i fråga, samt ge inblick i nutidens
etiska och religiösa grundfrågor och tankeströmningar. Undervisningen skall
vara objektiv i den meningen, att den meddelar sakliga kunskaper om olika
trosåskådningars 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 frågeställ-
ningarnas allvar och betydelse, och så, att den främjar deras personliga ut-
veckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en personlig livs-
åskådning liksom förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskåd-
ningsfrågor.

Arbetet i kristendomskunskap bör inriktas på att bibringa eleverna sådana
färdigheter, att de kan självständigt förvärva kunskaper. (Lgr 62: 217)
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Skolämnet skall ge en inblick i ”nutidens etiska och religiösa grundfrågor
och tankeströmningar”. Det skall också ge ”förståelse och respekt för olika
uppfattningar i livsåskådningsfrågor”. En första tolkning skulle kunna vara
att det handlar om två väl avgränsade sorters frågor. Men genom att ”fråge-
ställningarna” utgör ett förmedlande led i texten är en annan möjlig tolkning
att de två sorternas frågor hör ihop. Citatet fäster också uppmärksamheten
vid ordet livsåskådningsfrågor, som visar sig vara ett genomgående ord i
målen för Lgr 62, 69 och 80. Värt att notera är att livsfrågor inte används i
målformuleringarna i någon av dessa kursplaner. Det ställer tolkningen inför
frågan om förhållandet mellan livsåskådningsfrågor och livsfrågor. I Lgr 69
anges att undervisningen skall ”avse en i för åldersstadiet avpassad oriente-
ring i livsåskådningsfrågor […]” (Lgr 69: 170) Men inga frågor utpekas som
livsåskådningsfrågor. Det är inte heller entydigt om det är orienteringen som
skall vara avpassad till åldersstadiet, eller om det är urvalet av livsåskåd-
ningsfrågorna som skall vara avpassade till åldersstadiet.

Det faktum att livsåskådningsfrågorna inte begränsas till ett av grundsko-
lans stadium öppnar dock för tolkningen att religiösa och etiska ämnen kan
ses som exempel på livsåskådningsfrågor även om ordet livsåskådningsfrå-
gor inte förekommer i huvudmomenten för något av stadierna i kursplanen
(vilket det inte heller gör i Lgr 62). Med den tolkningen måste också livsfrå-
gor kunna förstås som en sorts livsåskådningsfrågor. En nyckel till tolkning-
en blir då högstadiets formulering:

Väsentliga livsfrågor: Frågor kring livsåskådning och etik med särskild ton-
vikt på för ungdom aktuella problem, belysta utifrån dels den kristna tros-
och livsuppfattningen, dels andra livsuppfattningar. (Lgr 69: 176)

Genom att markera samhörigheten mellan de två meningarna med ett semi-
kolon blir det möjligt att förstå livsfrågor som det urval av frågor kring livs-
åskådning som sedan förtydligas genom ”med särskild tonvikt på för ung-
dom aktuella problem”.

Men denna tolkning kompliceras av att det i Lgr 62 finns en formulering
om livsåskådningsfrågor: ”De skall också få någon kännedom om de ström-
ningar, som satt de religiösa sanningsvärdena i fråga och därigenom lett till
de motsättningar i livsåskådningsfrågor, som präglar vår tid” (Lgr 62: 228).
Detta sätt att använda livsåskådningsfrågor påminner om det som i Lgr 69
återfinns direkt efter formuleringen om livsfrågorna:

Livsåskådningar i möte: I samtiden viktiga konflikter, kontakter och former
för samverkan mellan olika livsåskådningar. (Lgr 69: 176)

För tolkningen väsentligt är att påpeka att det i Lgr 69 är möjligt att se livs-
frågor som ett urval av livsåskådningsfrågor. En tolkning som blir problema-
tisk i Lgr 80 där ett så mycket större antal livsfrågor räknas upp. Men det blir
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problematiskt också i Lgr 69 där det, som tidigare påpekats, är möjligt att
även innefatta religiösa och etiska ämnen i livsåskådningsfrågor.

Ibland sätts livsåskådningsfrågor ihop med trosfrågor. Det kan förstås
som ett sätt att särskilja frågor som religiösa resp. icke-religiösa analogt med
att det ibland talas om tros- och livsåskådning som ett religiöst resp. ett icke-
religiöst sätt att uppfatta världen. Men det kan också förstås som ett sätt att
markera att frågorna är samma, men att de etiketteras olika p. g. a. åskåd-
ningens art. Även här blir möjligheten till olika tolkningar det enda säkra
som kan fastslås.

I de senare kursplanerna för grundskolan tillkommer ”existentiella frågor”
som en formulering. Inte heller vilka frågor som är existentiella och hur de
förhåller sig till livsfrågor blir entydigt i kursplanerna. Däremot är det tydligt
att existentiella frågor blir mer frekvent använt i och med Lpo 94/94. Inne-
börden av livsfrågor blir ju inte heller entydigare av att det ibland istället
talas om frågor inför tillvaron.

På gymnasiet introducerades alltså livsfrågor i Lgy 70/78. Vad finns det
för ord som kan ses användas mer eller mindre synonymet före och efter
dessa? Det talas om etiska och moraliska frågor, där exemplifieringen kan
användas som argument för att dessa frågor också kan kallas livsfrågor.
Nämnandet av frågan om religion och sanning, Lgy 65 och Lgy 70, gör att
även huvudmomentet ”livsåskådningsdebatten” till viss del kan ses som ett
ord som har med livsfrågor att göra. Men den text i kursplanerna som mest
tydligt ansluter till livsfrågor är det som står i kommentarer till kursmomen-
tet ”analys av den moderna människans situation” (identiskt i Lgy 65 och
Lgy 70):

Studierna kan lämpligen inledas genom att läraren på ett enkelt och konkret
sätt tar upp ett samtal om vad som gör att människor har behov av att formu-
lera en livsåskådning och söker belysa några faktorer som formar livsinställ-
ningen. Påpekandet att olika mänskliga behov – materiella behov, gemen-
skapsbehov, intellektuella, estetiska och religiösa behov utvecklas olika hos
olika individer i skilda tider och kulturmiljöer, aktiverar elevernas intresse för
hur man kommit fram till olika svar både på frågorna om livets och tillvarons
mening och om vad som är rätt och orätt. Genom konkreta exempel kan på-
visas hur olika psykologiska och sociala betingelser påverkar människors
uppfattning i fråga om livsåskådning och etisk syn. (Lgy 65: 198)

Jämför detta med de allmänna kommentarerna till ämnet i Lgy 70/78:

Huvudinnehållet i religionskunskapsämnet i gymnasieskolan utgörs av stoff
från de stora världsreligionerna, dvs kristendomen, judendomen, islam, hin-
duismen och buddhismen. I centrum står ofrånkomliga och ständigt åter-
kommande livsfrågor. Dessa aktualiseras även i andra livstolkningar, exem-
pelvis existentialism, marxism och djuppsykologi. I ämnesstoffet ingår också
som en väsentlig del studiet av de stora personligheterna som tillvaratagit de
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religiösa traditionerna eller på ett avgörande sätt omformulerat problemen när
det gäller tro, livsåskådning och livsstil. (Lgy 70/78: 6)

Redan i Lgy 65 finns en formulering som sedan återkommer som en livsfrå-
ga, och redan i Lgy 65 finns en slags gemenskap i dessa frågor: ”frågorna
om livets och tillvarons mening och om vad som är rätt och orätt”. Gemen-
skapen består här i mänskliga behov av olika art, och att dessa utvecklas
olika i olika individer och i olika kulturmiljöer. Frågegemenskapen återfinns
i Lgy 70/78 som här aktualiseras i några namngivna religioner och övriga
livstolkningar, exemplifierat av existentialism, marxism och djuppsykologi.
Livstolkningar som också nämns i Lgy 65. Den stora skillnaden i ord som
används är alltså att i Lgy 70/78 står det uttryckligen livsfrågor (”ofrånkom-
liga och ständigt återkommande”), medan det i Lgy 65 och Lgy 70, i stället
står frågorna om livets och tillvarons mening och om vad som är rätt och
orätt. En komplikation av denna tolkning är att i Lgy 65 återkommande fo-
kuseras något som kallas ”centrala frågor” som till viss del går att återfinna
under exemplifieringen av livsfrågor som tidigare redovisats. Men det är inte
klart uttryckt vad för slags frågor dessa ”centrala” frågor är.

I målen för Lgy 70, såväl 2- som 3–4-åriga linjer, introduceras ordet livs-
åskådningsfrågor. Trots detta är huvudmomenten samma som från Lgy 65.
Livsåskådningsfrågor exemplifieras alltså inte i den vidare texten, och målet
är mer att se som ett fostransmål än ett stofforienterat mål i det att målet talar
om att ”med bevarad tolerans mot andras uppfattningar öka sin förmåga till
eftertanke och självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor.” (Lgy
70: 162). Men ändå – livsåskådningsfrågor förtydligas inte i kursplanen.
Trots det måste de ju förekomma där eftersom eleverna skall kunna bearbeta
dem och ta ställning i dem.

Livsåskådningsfrågor återkommer i målen för Lpf 94/93, Lpf 94/97 (men
inte i Lpf 94/00). I dessa texter står de dock ihop med trosfrågor i samman-
sättningen ”tros- och livsåskådningsfrågor” (Lpf 94/93: 46). Men att tros-
och livsåskådningsfrågor står i de inledande formuleringarna av målen för
kursen betyder inte att formuleringen återkommer i uppräkningen av vad
eleverna efter genomgången kurs ”skall kunna”. Om en punkt i dessa upp-
räkningar skall framhållas, så handlar det om formuleringen om att ”kunna
argumentera och diskutera kring tro, etik och livsåskådning och kunna moti-
vera sin egen ståndpunkt” ´(Lpf 94/93: 46). Den tolkningen grundar sig på
att ordet argumentera används såväl i det indelande nämnandet av tros- och
livsåskådningsfrågor som i punkten. Men ”frågor” återfinns inte i denna
punkt i uppräkningen.

Andra uttryck som återfinns i de kursplaner som följer på Lgy 70/78 är
”existentiella och etiska frågor” (Lpf 94/93: 46, Lpf 94/94, Lpf 94/97, Lpf
94/00). Det står i målen för de kursplaner där orden förekommer att eleverna
skall ”reflektera över”, vilket de i Lpf 94/97 skall göra över ”etiska, religiösa
och moraliska frågor” vilket gör att såväl ”existentiella och etiska frågor”
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som ”etiska, religiösa och moraliska frågor” går att se som delvis synonyma
som livsfrågor. Det måste också vara möjligt att se religiösa frågor och tros-
frågor som synonyma uttryck, och som (i varje fall delvis) synonyma med
livsfrågor.

Vilka frågor som avses kan förstås genom att se vad det är för sorts frågor
som eleverna skall arbeta med – i Lpf 94/93 är det ”den grundläggande frå-
gan: Vem är jag”, i Lpf 97/97 är det ”frågor om livets mening”, i Lpf 94/00
är det ”frågor om verkligheten och världen, dvs. frågor om människan och
värdena” (Lpf 94/00: 153). Även om sättet att uttrycka varierar är det en
påfallande likhet i vad formuleringen tycks avse.

En sammanfattning av tolkningen av livsfrågor blir att de förekommer
som ord i första hand i tre kursplaner, Lgr 69, Lgr 80 samt Lgy 70/78. Ord
som kan användas som synonymer är använt i betydligt fler kursplaner, t.ex.
livsåskådningsfrågor. I fallet med livsåskådningsfrågor saknas det ordet en-
dast i Lgy 65 och Lgy 94/00. Andra formuleringar är ”frågor om livet och
tillvaron” samt existentiella frågor.

Ett annat sammanfattande påpekande som har med möjligheten att av-
gränsa vad som kan vara livsfrågor är att inte i någon av de kursplaner där
livsfrågor förekommer är livsfrågor genomgående strukturerande för texten.
T. o. m. i de tre kursplaner där livsfrågor tydligast förekommer återfinns
livsåskådningsfrågor, samt ett eller flera av de andra uttryck som tagits upp
till behandling här ovan. En fråga blir då i vilken utsträckning dessa ord skall
ses som synonymer, eller som konkurrerande uttryck? För studien av dialo-
giciteten räcker det att konstatera att de ökar dialogiciteten i kursplanerna
genom att de två tolkningarna båda går att argumentera för!

Varför?

Livsfrågor infördes i Lgr 69. Finns det något i den kursplanen som förklarar
varför ordet infördes? I Lgr 69 finns vad som kan förstås som en motivering
till livsfrågorna:

Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn
och ungdom. (Lgr 69: 176)

Det är alltså frågor som upplevs starkt av barn och ungdom. Barn och ung-
dom är ett uttryck som blir svårt att entydigt relatera till att livsfrågor som
moment endast återfinns på högstadiet där väl ungdom är det mest adekvata
ordvalet, vilket ökar dialogiciteten i motiveringen eftersom barn kan ses
syfta på de lägra stadierna, där livsfrågor inte uttryckligen används i kurs-
planen.
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Elevernas engagemang för livsfrågor är också möjligt att se i ett av be-
tygskriterierna i Lpo 94/94 även om detta citat också är möjligt att läsa som
en anvisning om urval av livsfrågor:

kunna reflektera över och formulera sig kring för dem viktiga livsfrågor och
religiösa och etiska frågor (Lpo 94/94: 40, kursivering tillagd)

I Lpo 94/94 går det att se en delvis annan motivering till livsfrågorna – det är
frågor som är gemensamma för människor över hela världen på det sättet att
det är frågor människor brottats och brottas med. Motiveringen får här ka-
raktären av ett bestämmande av vad en människa är – en slags antropologi:

Religionskunskapsämnet har som utgångspunkt människans frågor inför livet
och tillvaron oavsett om dessa uttrycks religiöst eller inte. Att medvetet och
metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till ämnets kärna. Varje människa har en
mer eller mindre uttalad strävan att finna sammanhang i, tolka och tyda till-
varon. Detta kommer till uttryck i traditioner, riter, berättelser och myter.
(Lpo 94/94: 82, kursivering tillagd)

Fler motiveringar är inte möjliga att spåra i kursplaner för grundskolan. För
gymnasiet slår Lgy 70/78 fast:

I centrum står ofrånkomliga och ständigt återkommande livsfrågor. Dessa ak-
tualiseras även i andra livstolkningar, exempelvis existentialism, marxism
och djuppsykologi. I ämnesstoffet ingår också som en väsentlig del studiet av
de stora personligheterna som tillvaratagit de religiösa traditionerna eller på
ett avgörande sätt omformulerat problemen när det gäller tro, livsåskådning
och livsstil.

Eleven möter ett komplicerat ämnesstoff, till stor del hämtat från gångna
tider och andra kulturer än vår egen. För att studiet skall kunna bli menings-
fullt, krävs att gångna tiders eller främmande kulturers religiösa uttryck och
livstolkningar inte bara reproduceras utan översätts till vår tids språk och
konfronteras med föreställningar i vår kultur. Det är därför angeläget att un-
dervisningen får karaktär av samspel mellan å ena sidan ämnesstoffet i tradi-
tionell mening och å andra sidan elevens egen livssituation samt förhållande-
na i dagens kultur och samhälle.

Inriktningen på allmänmänskliga livsfrågor är pedagogiskt angelägen i en
situation då flertalet elever endast har tillfällig och ytlig kontakt med religiösa
institutioner. Frågor kring begrepp som lidande, död, ansvar, skuld, förlåtel-
se, förtröstan, kärlek, meningsfullhet och godhet är av en sådan karaktär att få
människor undgår att komma i kontakt med dem. (Lgy 70/78: 6)

Att frågorna är ofrånkomliga och ständigt återkommande är möjligt att tolka
på samma sätt som för Lpo 94/94, att det handlar om en antropologi. Men
det går också att förstå att frågorna är ofrånkomliga därför att religioner, och
andra livstolkningar, handlar om dem. Det går här också att se en motivering
som, indirekt i alla fall, definierar vad religioner handlar om – det är tradi-
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tioner som svarar på livsfrågor (eller en del av livsfrågorna – nämligen de
”ofrånkomliga och ständigt återkommande”).

Citatet från Lgy 70/78 ger ett tredje och fjärde skäl till livsfrågor i skol-
ämnet. Det tredje skälet skulle vara att språket i traditionerna behöver ”över-
sättas till vår tids språk”. Det handlar på något sätt om att överbrygga ett
avstånd mellan eleverna och deras föreställningar och erfarenheter, och det
sätt som religioner (och övriga livstolkningar?) bearbetar de gemensamma
frågorna. Vilket språk som är ”vår tids” förtydligas dock inte.

Ett fjärde skäl som anförs är det angelägna i en tid när flertalet av elever-
na saknar kontakt med religiösa institutioner. Detta kan förstås som att ele-
verna saknar erfarenheter att anknyta till, men på grund av nästa led i citatet
är en troligare tolkning att det även här handlar om en skillnad i språk – erfa-
renheterna finns där och förenar religionerna och eleverna. Men språket gör
dessa jämförelser omöjliga om inte livsfrågorna används som översättning
dem emellan. Motivet beskriver också eleverna som till största delen sekula-
riserade i betydelsen avsaknad av kontakt med religiösa institutioner, men
ändå inte i avsaknad av erfarenhet av de frågor som dessa institutioner syss-
lar med.

Livsfrågorna skall alltså ingå i ämnet för att på något sätt göra skolämnet
mer angeläget för eleverna. Men fanns inte detta problem tidigare? Finns det
några formuleringar i tidigare kursplaner som tar upp dessa svårigheter?

I Lgr 62 talas om vikten av att anknyta till något för eleverna aktuellt ge-
nom att t.ex. säga: ”Arbetet med ett kursavsnitt kan starta från olika ut-
gångspunkter: en företeelse, som fångat elevernas intresse, en aktuell hän-
delse, en bok, en film, ett radio- eller TV-program, ett studiebesök etc.” (Lgr
62: 208). Detta gäller alla ämnen, men detta sätt att utgå från något aktuellt
säga vara ”lättast att genomföra i de ämnen, som på detta stadium [lågstadi-
et, min anm.] inte kräver en systematisk lärogång, t.ex. samhällskunskap,
geografi och naturkunskap.” (Lgr 62: 208). Genom att religionskunskap
utelämnas i exemplifieringen kan det förstås som att det ämnet även på detta
stadium skulle kräva en systematisk lärogång. Denna förståelse förstärks av
att det i huvudmomenten talas om ”samtal i för barnen lämpliga etiska och
aktuella ämnen.” Ämnena behöver inte vara aktuella, de skall vara lämpliga,
dock utan att förtydliga hur denna lämplighet avgörs. Mot denna tolkning
talar att i dispositionsförslagen ger kursplanen exempel på religiösa och etis-
ka ämnen som ligger barnen nära (exempel som tidigare citerats för att tyd-
liggöra dialogiciteten i livsfrågor).

Att inte heller alla livsfrågor med nödvändighet är aktuella för barnen blir
tydligt i Lgr 80 genom att det där påpekas att utgångspunkten skall tas i en
för eleverna aktuell livsfråga. Vilka livsfrågor som kan vara aktuella förtyd-
ligas sedan genom en uppräkning på motsvarande sätt som religiösa och
etiska ämnen uppräknats i Lgr 62.
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När det gäller gymnasiet är kommentarerna till momentet ”analys av den
moderna människans situation” den del av kursplanen där det blir tydligast
hur problemet med elevernas (ev. bristande) engagemang kan hanteras:

Studierna kan lämpligen inledas genom att läraren på ett enkelt och konkret
sätt tar upp ett samtal om vad som gör att människor har behov av att formu-
lera en livsåskådning och söker belysa några faktorer som formar livsinställ-
ningen. Påpekandet att olika mänskliga behov – materiella behov, gemen-
skapsbehov, intellektuella, estetiska och religiösa behov utvecklas olika hos
olika individer i skilda tider och kulturmiljöer, aktiverar elevernas intresse för
hur man kommit fram till olika svar både på frågorna om livets och tillvarons
mening och om vad som är rätt och orätt. Genom konkreta exempel kan påvi-
sas hur olika psykologiska och sociala betingelser påverkar människors upp-
fattning i fråga om livsåskådning och etisk syn.

Denna inledning har främst till syfte att väcka intresse för och motivera
den genomgång av olika religioner och livsuppfattningar samt den behand-
ling av etiska frågor som sedan skall förekomma. Den bör därför vara kort
och får inte leda till abstrakta utläggningar som inte engagerar eller ens in-
tresserar eleverna och som de saknar möjlighet att följa. Man bör i stället se-
nare i lämpliga sammanhang återkomma till de frågor, som inledningsvis be-
rörts, och då ge dessa en mera utförlig behandling. Det är härigenom möjligt
att så småningom belysa hur grundläggande behov och känslor är gemen-
samma för alla människor, oberoende av hudfärg, historia och kultur och på
olika sätt speglas i skilda livsåskådningar. (Lgy 65: 198, återfinns också i Lgy
70)

Här återfinns formuleringar som slående påminner om formuleringarna i Lgy
70/78. Det finns frågor som är gemensamma, människor har behov som är
gemensamma, dvs. antropologin, och att detta intresserar eleverna.

Men även för gymnasiet gäller att alla livsfrågor inte med automatik är
angelägna för eleverna och därmed kan lösa översättningsproblemet:

Studiet kan också ta sin utgångspunkt i någon konkret livsfråga, hämtad från
elevernas egen värld. Material och analyser från undersökningar av ung-
domskulturen kan därvid vara till god hjälp. (Lgy 70/78: 7)

Vad som är en för eleverna konkret livsfråga hämtad från deras egen värld är
något som kan besvaras genom undersökningar om ungdomskulturen. Här
utpekas ett sätt att bestämma vilka livsfrågor som är möjliga att utgå från.
Det handlar om för alla ungdomar gemensamma frågor – i varje fall är det
inte så att det handlar om en för varje enskild elev konkret fråga.

En kort sammanfattning: Det finns enligt kursplanerna vissa specifika
problem med skolämnet religionskunskap som motiverar införandet av livs-
frågor. Dessa problem kan återfinnas redan i tidigare kursplaner och de har
redan där hanterats genom att poängtera människors gemensamma behov, i
varje fall på gymnasiet. Införandet av livsfrågor löser inte med automatik
problemet, eftersom det måste vara för eleverna ”aktuella” livsfrågor. Till-
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spetsat kan sägas att formuleringarna om livsfrågorna påminner om formule-
ringarna om vikten av att anknyta till för barnen aktuella frågor redan i Lgr
62. Men där fanns kanske en undertext om att religionskunskapsämnet kräv-
de en systematisk lärogång redan från början. En undertext som genom in-
troducerandet av livsfrågor tas bort.

Ett delvis annat svar på frågan varför? kan förstås i en formulering som
finns i t.ex. Lgr 80:

Skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron.
(Lgr 80: 121)

De tidigare exemplen går att förstå som att livsfrågor är ett hjälpmedel, för
översättning av ett stoff, för att engagera eleverna, för att skapa förståelse för
att människor är ganska lika i det att de har samma behov, men här är svaret
mer inriktat på bearbetningen av livsfrågorna i sig, vilket går att förstå som
att livsfrågorna, eller korrektare bearbetningen av dem, har ett värde i sig.
Det är inte bara att förstå som ett hjälpmedel i mötet mellan eleverna och
stoffet. Formuleringar av samma karaktär finns även i Lpo 94/94, även om
inte heller där livsfrågor används som uttryck:

Att bearbeta existentiella frågor och trosfrågor och att betrakta tillvaron ut-
ifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig utvecklingsprocess (Lpo 94/94:
38)

I Lpo 94/00 är dock denna bearbetning explicit knuten till just livsfrågor:

Det individuella perspektivet ger möjligheter att bearbeta de egna livsfrågor-
na. (Lpo 94/00: 82)

Även på gymnasiet finns formuleringar av denna karaktär, så t.ex. i Lpf
94/93:

För att kunna bygga upp en egen livsåskådning behöver eleverna öva sig i att
bearbeta egna livsfrågor (Lpf 94/93: 52)

Hur

Livsfrågor finns i första hand i tre kursplaner, Lgr 69, Lgr 80 samt Lgy
70/78. Därför står dessa kursplaner i fokus i avsnittets tredje och avslutande
tema: Livsfrågor – hur? Här är alltså fokus på livsfrågornas roll i undervis-
ningen.

I Lgr 69 sägs under ”arbetssätt” att:
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Behandlingen av en stoffenhet i orienteringsämnena kan i allmänhet inledas
genom att man tar upp en för eleverna aktuell fråga eller genom att man i
motiverande syfte aktualiserar andra frågor som kräver ett närmare studium
eller presenterar ett lärostoff som skall inläras. (Lgr 69: 173, kursivering till-
lagd)

Detta gäller för orienteringsämnena generellt och behöver inte förstås som
en formulering som syftar på livsfrågor, även om utan tvekan den kursivera-
de formuleringen påminner om formuleringar som tidigare återfunnits för
livsfrågor.

Livsfrågor nämns explicit i uppräkningen av huvudmoment för högstadi-
et:

Väsentliga livsfrågor: Frågor kring livsåskådning och etik med särskild ton-
vikt på för ungdom aktuella problem, belysta utifrån dels den kristna tros-
och livsuppfattningen, dels andra livsuppfattningar. (Lgr 69: 176)

Här talas inte om att ta upp någon fråga som inledning för studiet, här an-
vänds livsfrågor som ett urvalskriterium för vilka frågor kring livsåskådning
och etik som skall tas upp. Det är de frågor som är aktuella problem för ung-
domar. Dessa skall sedan belysas dels utifrån kristendomen, men också ut-
ifrån andra livsuppfattningar. Det betonas ju också redan i inledningen i cita-
tet att det är väsentliga livsfrågor som skall tas upp – med betoningen på att
det skall vara för ungdom aktuella problem kan hävdas att kursplanen också
svarar på väsentliga för vem. Även här är en annan tolkning möjlig. I skolan
skall endast väsentliga livsfrågor tas upp, och ur detta urval av livsfrågor
skall de som är aktuella för ungdomar betonas. Med den tolkningen blir frå-
gan om väsentliga för vem hängande obesvarad i kursplanen – om den inte
kan förstås som en antydan om att det finns vissa för alla människor gemen-
samma livsfrågor och att det är just de som är väsentliga?

Att livsfrågorna i Lgr 69 är ett urval av frågor som skall behandlas i äm-
net blir även tydligt i anvisningarna till lärostoffet. Här kan livsfrågorna ock-
så ses som en utgångspunkt för undervisningen:

Det är angeläget att sådana för dem [barn och ungdom, min anm.] väsentliga
frågor av livsåskådningsmässig och etisk art blir föremål för ett allsidigt stu-
dium, utan att undervisningen därför kommer att utgöras av en systematisk
behandling av åskådningar. Med denna utgångspunkt bör undervisningen ge
inblick i nutidens livsåskådningsmässiga och etiska grundfrågor och aktuali-
sera frågor angående fakta och värderingar. (Lgr 69: 176)

Behandlingen av livsfrågor blir utgångspunkt för ämnen. Livsfrågorna skall
belysas genom åskådningar (inte livsuppfattningar som i huvudmomentet),
vilket ändå inte får leda till att undervisningen blir en systematisk behandling
av åskådningarna. Innebörden i formuleringen är otydlig. Allsidigt ställs mot
systematisk vilket skapar en spänning i kursplanen. Denna spänning kan
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dock mildras om systematik kopplas till tolkningen att i samband med livs-
frågorna skall åskådningarna inte presenteras i någon slags helhetsbild, deras
bidrag skall begränsas till vad de har att tillfoga belysningen av den aktuella
livsfrågan. Tydligt är dock att livsfrågor skall studeras genom att de belyses
allsidigt, utifrån kristendomen och andra åskådningar. Detta skall leda till en
”inblick i nutidens livsåskådningsmässiga och etiska grundfrågor”. Hur den-
na inblick är en följd av utgångspunkten är inte tydligt uttalat – möjligen en
antydan att de livsfrågor som är aktuella hos ungdomarna också är dagens
aktuella frågor i övrigt? Det går dessutom att förstå formuleringen som en
föreskrift av hur undervisningen skall utföras, inte vilka konsekvenser den
kan leda till.

Undervisning enligt Lgr 69 går dock att beskriva som att livsfrågor, de för
ungdomar särskilt aktuella eller väsentliga, skall belysas utifrån olika åskåd-
ningar, vilket inte får leda till en systematisk behandling av åskådningarna.

Ett yttrande om hur undervisningen kan läggas upp finns också i Lgr 69:

Arbetet kan utgå såväl från för eleverna väsentliga livsåskådningsmässiga
och etiska frågor, som direkt från lärostoff, presenterat i för eleverna lämpliga
och fattbara sammanhang. Elever och lärare bör i båda fallen tillsammans ak-
tualisera och formulera för arbetet viktiga frågor och problem. (Lgr 69: 177)

Det är inte livsfrågor som används för att beskriva den ena möjliga utgångs-
punkten för undervisningen. Här används i stället ”livsåskådningsmässiga
och etiska frågor”, men bestämningen till för ”eleverna väsentliga” sätter
frågorna i samband med livsfrågor, som ju i denna kursplan introducerades
som för eleverna väsentliga livsfrågor.

Det andra sättet att lägga upp undervisningen tar sin utgångspunkt i stof-
fet, men det skall då presenteras ”i för eleverna lämpliga sammanhang”, ett
påpekande som inte är särskilt tydligt i vad avser förtydligandet av vilka
dessa sammanhang är, alltså vari det ”lämpliga” skall bestå.

Lgr 80 föreskriver ett antal livsfrågor för respektive stadium. Livsfrågorna
är olika, men undervisningen skall för alla grundskolans stadier handla om
”hur olika etiska uppfattningar styr våra handlingar och våra ställningstagan-
den till olika livsfrågor”. Undervisningen handlar också om: ”Betydelsen av
en religiös tro när man på olika sätt i livet tar ställning till livsfrågor.”

Till skillnad mot Lgr 69 skall inte livsfrågorna belysas med hjälp av olika
åskådningar. Ställningstaganden till livsfrågor, och handlingar, är här något
som styrs av etiska uppfattningar, t.ex. när det gäller frågor om rätt och orätt.
Betydelsen av en religiös tro skall också studeras när ”man” skall ta ställning
till livsfrågor. Exemplen på livsfrågor är inte samma i de två formuleringar-
na, men ställningstagande är ett ord som återkommer i båda fallen. Detta kan
förstås som att när det gäller ställningstagande till vissa livsfrågor är etiska
uppfattningar viktiga, så pass viktiga att de ”styr”. När det gäller ställnings-
tagandet till andra livsfrågor har religiös tro betydelse, oklart vilken.
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Entydigt är dock att livsfrågor, tro och etik är något som skall ingå i un-
dervisningen och att undervisningen skall ”utgå från och anknytas till ele-
vernas egna erfarenheter, aktuella händelser och företeelser och behandla
aktuella personer i nutiden”. Här finns dels en upprepning av Lgr 69 i det att
aktualitet poängteras. Det går att säga att även Lgr 69 poängterar att studiet
skall utgå från något för eleverna aktuellt. Men Lgr 80 använder såväl utgå
från som anknytas till före uppräkningen vilket ger större utrymme för tolk-
ning. Är det elevernas erfarenheter som skall vara utgångspunkt? Eller är det
elevernas erfarenheter som det skall anknytas till? Entydigt är dock fokuse-
ringen på att undervisningen skall ha att göra med elevernas erfarenhet, ak-
tuella händelser. Detta gäller för såväl undervisningen om ”livsfrågor: tro
och etik” som om det övriga som anges ingå i ämnet. Till skillnad mot Lgr
69 sägs dock inget om livsfrågornas roll i studiet av religioner och livs-
åskådningar i sig. Ämnet är på sätt och vis kluvet i två delar: en mer traditio-
nell stoffuppräkning, en del om livsfrågor. För båda delarna finns gemen-
samma riktlinjer för arbetssätt – det skall utgå från och anknytas till – men
inget om relationen mellan livsfrågorna och det traditionella stoffet.

Den tredje kursplanen är Lgy 70/78 som är den mest utförliga av de tre.
Inledningsvis, som allmänna synpunkter på studiet av ämnet, konstateras att
ämnesstoffet ”till stor del [är] hämtat från gånga tider och andra kulturer än
vår egen.” Detta medför att stoffet måste ”översättas till vår tids språk och
konfronteras med föreställningar i vår kultur.” Undervisningen måste därför
få karaktär av ”samspel mellan å ena sidan ämnesstoff i traditionell mening
och å andra sidan elevernas egen livssituation samt förhållandena i dagens
kultur och samhälle.” Uttrycket samspel visar på en dialogicitet när det gäll-
er undervisningens villkor och är ett tydligt uttryck för denna dialogicitet.
Värt att notera är att såväl dagens samhälle som kultur är skrivet i bestämd
form singular – det finns inget i formuleringen som tyder på ett multikultu-
rellt samhälle.

Detta samspel kan, enligt kursplanen, uppnås på två olika vägar. Första
vägen startar i stoffet. Ett exempel som nämns är kristendomen, där studiet
”kan visa att kärleksmotivet är centralt”. Kärleksuppfattningar – dvs. varian-
ter till det kristna kärleksmotivet – kan sedan få bli det som studeras i ”vår
kultur och särskilt i ungdomsmiljön.”. Den andra vägen är att ”starta i en
livsfråga som den framträder i nusituationen, t.ex. i skönlitterär form eller
formulerad av eleverna själva. Därefter kan man belysa hur samma fråga
uppfattas och behandlas i en religion eller i livsåskådning.” Denna senare
väg påminner om formuleringarna från Lgr 69, främst genom att frågan skall
just belysas. Möjligen införs en spänning mellan att studera en livsfråga och
att studera religionerna så att de blir begripliga som sammanhang – vilket ju
också går att se i Lgr 69:s återkommande påpekande att undervisningen inte
får bli en systematisk genomgång av åskådningarna, vilken relaterats ovan:
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Eftersom de icke kristna religionerna ofta är bundna till för oss främmande
kulturformer, kan det vara svårt att vid ett översiktligt studium uppfatta deras
inre liv och funktion. Om man emellertid strävar efter att relatera de skiftande
religiösa yttringarna till allmänmänskliga problem och människors existenti-
ella situation, kan studiet bli livsnära och möjligheten till förståelsen större.
För att förstå en religion är det väsentligt att se, hur olika religioners svar på
dessa frågor har ett inre samband. (Lgy 70/78: 8)

Till skillnad mot i kursplanen för grundskolan varnas här inte för att hamna i
systematik, utan snarare för att ett studium av livsfrågor kan missa något
väsentligt i studiet (av icke-kristna religioner i alla fall) eftersom livsfrågor-
nas svar har ett inre samband. En otydlighet i formuleringen gör tolkningen
osäker om detta inre samband gäller för en religion, dvs. om frågorna besva-
ras på ett för just den religionen specifikt sätt som har ett inre samband, eller
om frågorna besvaras på ett sätt där sambandet gäller mellan religionerna.
Ett litet ”varje” i stället för ”olika” hade tagit bort denna osäkerhet i tolk-
ningen.

Kursplanen innehåller utöver denna allmänna anmärkning om vikten av
samspel tydliga metodiska anvisningar. Det handlar om att klarlägga ”hur
livsfrågorna uttryckts i olika tider och hur de gestaltas i nuet”. Att religioner
och livsåskådningar åsyftas när det handlar om att studera hur livsfrågorna
uttryckts i olika tider framgår på andra ställen i kursplanen. Att gestaltningen
i nuet kan förbindas med ungdomskulturen framgår av textens fortsättning:

Det [gestaltningen i nuet, min anm.] kan ske genom att de ideal och livsfor-
mer som är utmärkande för ungdomsgenerationen ägnas uppmärksamhet. Av
särskilt intresse är ungdomsgrupper som framträder med alternativ livsåskåd-
ningsprofil. I dessa s k subkulturbildningar utvecklas en egen livsstil, ibland
mot bakgrund av en religiös helhetstolkning av tillvaron. (Lgy 70/78: 6)

Här kan också skönjas en urvalsprincip för vilka livsfrågor som kan anses
vara aktuella för gymnasieeleverna, nämligen de som är angelägna för ung-
domsgenerationen. Hur detta skall kunna kartläggas tydliggörs inte i denna
kursplan, men undersökningar om ungdomskultur ligger antydd i texten,
särskilt om den läses i dialog med tidigare kursplaner.

Kursplanen återkommer till tanken på samspel mellan stoff och eleverna
och nutiden, också när det talas om att ämnet har innehåll som kan studeras
ut olika aspekter:

På ett och samma stoff kan ofta läggas en social, politisk, etisk, estetisk eller
religiös aspekt. Den religiösa aspekten kan framträda t.ex. då frågan om den
yttersta verkligheten och helhetstolkningen av livet får göra sig gällande.
Empiriska data i undervisningen får inte förtränga budskapet i ämnesstoffet.
Också i livsåskådningar bör studeras utifrån synpunkten om de erbjuder en
existensförståelse som ger utslag i en viss livssyn eller livsstil. (Lgy 70/78: 6)
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I och för sig kommenteras samverkan mellan humanistiskt-sociala ämnen i
det sammanhang som citatet är utbrutet ur. Men den religiösa aspekten på
stoffet har karaktären av att visa på samspelet mellan ett stoff, ett innehåll,
och en förståelse av verkligheten, en existenssida.

Denna tanke på att skolämnet har en innehållssida och en existenssida (el-
ler som det heter i Lpf 94/93 ett innehållsperspektiv och ett existensperspek-
tiv) återkommer i senare kursplaner för gymnasiet, men är där inte kopplad
explicit till livsfrågor, utan kan lika gärna kopplas till formuleringar som
frågor om livet och tillvaron eller existensfrågor.

En summering av rösterna i kursplanerna

Ett återkommande utryck i de flesta kursplanerna är livsåskådningsfrågor.
Exempel på livsåskådningsfrågor är religion och sanningsfrågan, tro och
vetande, teodicéfrågan. Livsåskådningsfrågor förekommer oftast i målfor-
muleringar. Ett återkommande drag i kursplanerna är att de i stor omfattning
blandar de olika uttrycken i kursplanens olika delar utan att tydligt relatera
dem till varandra, annat än möjligen indirekt genom de rubriker de före-
kommer under.

Livsfrågor är ett uttryck som främst förekommer i Lgr 69, Lgr 80 och Lgy
70/78. Det anges där vara frågor som är väsentliga för barn och ungdom,
dvs. de kan fungera som engagerande frågor att utgå från eller anknyta un-
dervisningen till. De är frågor som få människor undgår att möta under sitt
liv – i varje fall om de kvalificeras med fundamentala eller väsentliga. I någ-
ra fall görs anspråk på att de är allmänmänskliga och därför frågor som kan
skapa förståelse för människor som levt i andra tider och på andra platser.
Det hävdas att bearbetandet av livsfrågor är något som är allmängiltigt för
människor, dvs. det förenar människors förståelse av livet och tillvaron över
tid och rum. En sådan översättning av skolämnets stoff framhålls som viktig
då stoffet, innehållet, kommer från religioner som är avlägsna i tid och rum.
Det är också viktigt för att kunna nå elever som är sekulariserade, dvs. det
som i synnerhet i kursplanerna för gymnasiet kallas ”den moderna männi-
skan”.

Samtidigt hävdas att vissa livsfrågor är särskilt aktuella för ungdomar i
allmänhet, eller ibland för enskilda individer. Här finns en viss spänning
mellan det allmängiltiga och det aktuella. Den går att mildra genom att förstå
texten som att vissa frågor är aktuellare i vissa åldrar. Men en viss spänning
med tanken på frågegemenskapen torde inte kunna gå att få bort.

Livsfrågor kan i vissa kursplaner, tydligt i t.ex. Lgr 80, förstås som de ak-
tuella frågor som eleverna har, och som undervisning skall utgå från eller
anknyta till. En sådan förståelse skulle göra skolämnet till ett ämne som –
liksom de övriga orienteringsämnena i grundskolan – inte kräver en systema-
tisk lärogång redan i de tidigare åren.
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Tre kursplaner utgör särskilt tydliga exempel på livsfrågornas roll i un-
dervisningen. Den ena är Lgr 80 där livsfrågorna har blivit ett eget innehåll,
kursplanen delar in ämnet i livsfrågor, tro och etik och en mer traditionell
stoffuppräkning som ”också” ingår. De andra är Lgr 69 och Lgy 70/78 varav
Lgy 70/78 är mest utförlig. I den strukturerar livsfrågorna undervisningen
genom att antingen vara utgångspunkt eller mål, men där ämnet ändå hålls
ihop av att en mer innehållslig sida och en personlig sida skall samspela för
att leda till en personlig utveckling hos eleverna.

Men trots att livsfrågor är ett ord som inte kan återfinnas före Lgr 69, kan
tankar om vad som intresserar eleverna, och som mycket starkt påminner om
livsfrågorna, påträffas i kursplaner före Lgr 69. Det kallas då religiösa och
etiska ämnen.

Lgr 69 – en närläsning av dialogiciteten

Kursplanerna skiljer sig – som framgått ovan – från intervjupersonerna i det
att de inte explicit anknyter till några yttranden utanför dem själva. Det blir
mycket tydligt i kursplanerna, i synnerhet i de alltmer kortfattade. De får
karaktären av monologa yttranden som står för sig själva. Men en närläsning
av kursplanera uppvisar också tydligt den ofta påpekade inre spänningen i
det att olika ord används, till skillnad mot en begreppskonsistens. För att
tydliggöra detta används Lgr 69 som ett exempel på kursplanernas dialogici-
tet. Lgr 69 är ju den kursplan där ordet livsfrågor introduceras och bör av det
skälet vara väsentlig att studera på detta sätt.

Lgr 69 har följande rubriksättning: Först kommer en inledande del av
Orienteringsämnen. De ämnen som ingår är såväl samhälls- som naturorien-
terande. Denna del inleds med några för ämnena gemensamma riktlinjer,
följt av allmänna anvisningar för lärostoff, planering, arbetssätt, och lärome-
del. Därefter följer en del för respektive skolämne. Delen för religionskun-
skap har följande rubrikordning. Först redogörs för målen för ämnet, därefter
för huvudmomenten för respektive stadium i grundskolan. Därefter följer
anvisningar och kommentarer uppdelat på rubrikerna lärostoff, arbetssätt och
läromedel. Hur ser då överensstämmelsen mellan de olika delarna ut?

Allmänt för orienteringsämnena – och med relevans för religionskunska-
pen – är att undervisningen ”skall avse en för åldersstadiet avpassad oriente-
ring i livsåskådningsfrågor, samhällsorientering och naturorientering” (Lgr
69: 170). Denna ”orientering i livsåskådningsfrågor skall delvis ske i sam-
band med att eleverna tillägnar sig kunskaper om kristendomen och andra
religioners nutida form, deras uppkomst och utveckling. Dit hör också un-
dervisning om andra livsuppfattningar och attityder inför tillvaron än de
religiösa samt om nutidens etiska och livsåskådningsmässiga grundfrågor
och tankeströmningar.” (Lgr 69: 170).
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Dessa två formuleringar lägger ett tydligt fokus på livsåskådningsfrågor
som det överordnade begreppet. Eleverna skall få en orientering i livsåskåd-
ningsfrågor. Denna orientering skall vara avpassad för åldersstadiet. Orien-
teringen skall ske i samband med att eleverna tillägnar sig vissa kunskaper
som räknas upp.

Redan i dessa formuleringar finns en otydlighet genom att ett ”delvis”
inte följs upp av ett andra tankeled om var resten av orienteringen skall ske.
Det är möjligt att den kan ske i det som ”också hör” till i undervisningen.
Men utsagt är det inte.

Vilka kunskaper skall eleverna tillägna sig? Det blir tydligt att det som i
kursplanerna räknas upp som kunskapsstoff bara är ett ”begränsat urval”.
Men samtidigt sägs att kunskapsstoffet som kursplanerna räknar upp är i
enlighet med de riktlinjer som ”skall gälla för skolarbetet i dess helhet”. Det
kursplanerna gör är att de ”söker därför anvisa stoff av den art, att det vidgar
elevernas kulturbakgrund och är av värde för deras personlighetsutveckling”.
De blir en slags ”ramar, inom vilka lärostoffet skall väljas”. Att det är kurs-
planerna som är de ramar som skall ange kunskapsstoff kan knappast vara
problematiskt. Utöver det är formuleringen om urvalets inriktning knappast
vägledande i det att en negering av formuleringarna blir lika självklar som
det som uttrycks. Tankar om den personliga utvecklingen knyts också till
elevernas egna aktivitet som grund i skolarbetet, men också till elevernas rätt
att ha egna önskemål vid stoffurval och arbetssätt. Här föreligger en spän-
ning, en dialogicitet, mellan att stoffet dels skall vidga deras kulturbakgrund
och dels är av värde för deras personliga utveckling. Det finns goda skäl att
anta att elever uttrycker önskemål inom det de redan känner till, likaväl som
de kan uttrycka önskemål inför det som vidgar deras kulturbakgrund. Det
skall också tas hänsyn till elevernas mognad och erfarenheter. Men det ut-
trycks inte hur detta skall göras. Kursplanen slår fast ett antal formuleringar
som inte nödvändigtvis enkelt kan förenas, men det förs inget resonemang
om hur spänningen mellan de olika formuleringarna kan hanteras. Vad är
överordnat? Vad är mindre viktigt? Hänsynen räknas upp i en ordning som
kan ses som en rangordning (på det sätt t.ex. målen för undervisningen kan
ses rangordnade). Men det uttalas inte explicit i kursplanen att så är fallet.

Under ”allmänna anvisningar” återkommer formuleringar om urvalet av
stoff, nu kallat lärostoff. Kunskapsstoff används inte längre som uttryck,
men inte heller används orienteringsstoffet som förekommit som uttryck
under de allmänna riktlinjerna. Nu konstateras att ”Elevernas erfarenheter
och allmänna mognad, samt deras individuella förutsättningar skall vara
avgörande vid val av lärostoff i orienteringsämnena”. Till skillnad mot tidi-
gare är elevernas önskemål inte med i uppräkningen. Här får urvalet ett tyd-
ligare uppifrånperspektiv – denna sorts hänsyn vid urvalet kan rimligen tas
av läraren. Här konstateras också att stoffurvalet skall ske så att det ”väcker
elevernas intresse att på egen hand inhämta kunskaper”. Detta sker:
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bl. a. genom att undervisningen anknyter till intresseväckande händelser och
företeelser, som får bilda en utgångspunkt för en fördjupning inom för ele-
verna betydelsefulla kunskapsområden. Studierna bör samtidigt tillgodose
behovet av ordning och sammanhang i avsikt att hjälpa eleverna att över-
blicka och förstå företeelserna i omvärlden. (Lgr 69: 171)

Även här konstateras vikten av två delvis konkurrerande principer för urva-
let. Det skall anknyta till något aktuellt och intresseväckande, och samtidigt
tillgodose ”behovet av ordning och sammanhang”. Möjligen är behovet av
ordning och sammanhang här underordnat eftersom undervisningen ”bör”
tillgodose det. Vikten av att anknyta till aktualiteter är troligen därför över-
ordnad.

Men vikten av att anknyta till aktualiteter verkar underordnad vikten av
att undervisningen är planerad i två sorters områden – vilka anges ha ”hävd i
det pedagogiska språkbruket”. Dessa två sorters områden kallas intresse-
områden och arbetsområden och har en sak gemensamt. De är organiserade i
större områden, vilket innebär att ”de enskilda ämnenas systematik får […]
träda i bakgrunden”. I vilken utsträckning uttrycken intresse- respektive ar-
betsområden är uttryck som har hävd i det pedagogiska språkbruket har jag
inte kunnat undersöka. Att det i pedagogiskt språk finns tankar om att det är
viktigt att inte utgå från de enskilda ämnenas systematik är däremot en tanke
som är legio (för ett tidigt exempel se Dewey 1991 [1910]). Denna explicita
referens till något utanför kursplanen är ett iögonenfallande undantag för de
normala formuleringarna – även om referensen är så otydlig att den inte kan
följas upp. Vikten av att stoffet behandlas genom att inledningsvis ta upp en
”för eleverna aktuell fråga” inskärps återigen under rubriken arbetssätt.

Hur förhåller sig orienteringen i livsåskådningsfrågor till målen för reli-
gionskunskapen? Målen som räknas upp talar om en orientering, men inte i
livsåskådningsfrågor, utan här räknas upp stoff som ”de bibliska skrifternas
huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik och om huvuddragen om kris-
tendomens historia och samfundsformer. […] Den [undervisningen i religi-
onskunskap] skall ge en inblick i nutidens etiska och livsåskådningsmässiga
grundfrågor och tankeströmningar.”. Livsåskådningsfrågor återfinns inte i
det inledande stycket. Här talas om orientering om stoff, och främst nämns
bibeln. Återigen är det lätt att konstatera en dialogicitet mellan de inledande
riktlinjerna och deras betoning på livsåskådningsfrågor. Men det är också lätt
att konstatera en dialogicitet mellan riktlinjernas betoning på religionernas
”nutida former” och inriktningen på bibeln. Det går att förmedla i spänning-
en genom att tolka kursplanen som att det i olika uppfattningar om bibelns
huvudsakliga innehåll blir tydligt att det förekommer olika ”nutida former”.
Men den tolkningen är mindre trolig. Det finns en tydlig skrivning i kurspla-
nen som ställer bibelns huvudsakliga innehåll i centrum. Ett innehåll som
tydligt kan tolkas som oproblematiskt, och som också kan tolkas som knap-
past inriktat på nutidens former av kristendom.
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Vart tar livsåskådningsfrågorna vägen? De återfinns i målen. Men nu inte
längre som något som skall orienteras om med hjälp av ett visst stoff. Nu
används livsåskådningsfrågor som något som eleverna skall ha ”förståelse
och respekt för olika uppfattning i”. Det mindre exakta ”frågeställningarna”
har använts som inledande ord för detta stycke. Det kan tolkas som syftande
på livsåskådningsfrågor, om syftningen sätts in i riktlinjernas sammanhang.
Men det kan också, och troligare, tolkas som syftande på ”nutidens etiska
och livsåskådningsmässiga grundfrågor”. Hur dessa grundfrågor förhåller sig
till livsåskådningsfrågor utsägs inte. Här är kursplanen konstaterande i sina
formuleringar, men en noggrann läsning visar på möjliga glapp i texten i det
att konkurrerande uttryck används utan att förhållandet dem emellan klargörs
– en inre dialogicitet framträder under den monologa ytan.

Det finns flera exempel på dessa två sorters formuleringar i Lgr 69. Men
för att visa på typiska drag i kursplanen är denna närläsning förhoppningsvis
tillräcklig, även om den lämnar två delar av den redovisade strukturen otol-
kade i detta sammanhang. Dessa två delar, huvudmoment och anvisningarna
för religionskunskapsämnet, tolkas dock i det tidigare kapitlet om livsfrågor i
kursplanerna. Med stöd i denna avhandlings teoretiska utgångspunkt kan det
som hittills redovisats i denna närläsning av Lgr 69 formuleras som att kurs-
planen har en monologisk yta i det att konstateranden radas på varandra. Den
har en stor inre dialogicitet i det att konkurrerande uttryck används utan att
förhållandet dem emellan tydliggörs. Den har också en stor grad av inre dia-
logicitet i det att de spänningar mellan konstateranden som närläsningen gett
exempel på, inte lyfts fram och diskuteras. Det monologiska kommer i kon-
flikt med en inre dialogicitet. På en punkt är dock Lgr 69 ovanlig. Det före-
kommer en explicit referens till yttranden utanför kursplanen – hänvisningen
till att två uttryck har hävd i det pedagogiska språkbruket.
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Livsfrågor – hos intervjupersonerna

Detta kapitel följer samma struktur som det föregående, dvs. tolkning av
livsfrågor runt de tre frågeställningarna vad?, varför? och hur? på det sätt
som motiveras i teori- och metodkapitlet (s. 10). I detta kapitel finns dock
även under varje rubrik vad intervjupersonerna ser som problem med livs-
frågor. Ett förtydligande är på sin plats: Intervjupersonerna talar om livsfrå-
gor. Det allra mesta som sägs uttrycker en positiv inställning. Men på några
punkter uttalar några intervjupersoner, mer eller mindre explicit, vissa pro-
blem som de förknippar med livsfrågorna. Det kan gälla livsfrågor i sig, eller
livsfrågor på det sätt som de anser att de kommit att hanteras i undervisning-
en.

Vad?

Intervjupersonerna förtydligar på två olika sätt vad livsfrågor är för dem. En
och samma intervjuperson kan använda båda sätten. Det är dels vad som
skulle kunna sägas vara en slags definitioner, eller förklaringar, av livsfrå-
gor, dels gör de uppräkningar, de ger exempel på livsfrågor, vilket är den
mest konkreta nivån i tolkningen. Därför börjar tolkningen där.

Exempel på livsfrågor

Ett exempel som återfinns hos flera intervjupersoner är ”döden”. Det exemp-
let nämns ibland tillsammans med andra:

livsfrågor, döden och livet (Jenny)

livets mening och döden och känslor kring döden (Josefina)

liv-död (Sofia)

[...] synen på döden och så här (Stefan)

Döden som livsfråga sätts hos vissa intervjupersoner ihop med frågor som
knyts till övergångar i livet. Den kedja av yttranden (jfr ovan – teorikapitlet)
som livsfrågor då kommer att sättas in i kan exemplifieras med en bok från
1909, Les rites de passage av Arnold van Gennep. Enligt flera förs i boken
fram tankar på vissa för alla kulturer gemensamma riter, i form av övergång-
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ar mellan t.ex. olika sociala statusformer (NE nätupplagan, ”övergångsriter”;
även Ringgren 1968: 88f). Andra livsfrågor som på det sättet kan nämnas i
samma sammanhang blir då:

livsfrågor, döden och livet, jag tänker på olika övergångsfaser i livet och de
existentiella kriser som möjligen är förknippade med dem (Jenny)

t.ex. vigsel och löften då, [...] avskiljandet från döden, så att säga (Sara)

Det verkar tydligt att dessa intervjupersoner förknippar, i varje fall en sorts,
livsfrågor med det som kallas övergångsriter. Noteras kan då att vissa över-
gångar saknas i uppräkningen – t.ex. dop, konfirmation. Det vanligaste ex-
emplet är döden, följt av vigsel. Att vigsel är lätt att anknyta till tankar hos
t.ex. gymnasister skulle kunna vara en förklaring till att just den livsfrågan
nämns. Men döden är väl inte möjlig att motivera med dess aktualitet hos
särskilt många elever – i varje fall inte de riktigt unga eleverna.

Vikten av att livsfrågan skall kunna vara aktuell hos eleverna verkar fin-
nas hos en del intervjupersoner som räknar upp exempel som de anser vara
mera relevanta än just döden för eleverna, i varje fall de unga eleverna:

livsfrågor kan ju likväl vara, i mitt sätt att se på begreppet, när man diskuterar
gräl, konflikt, hur känns det nu?, vad hände på rasten?, hur känns det att ligga
sist i matteboken?, eller inte förstå, sådant som berör den elevgrupp som man
har, alltså det som är viktigt för dem, för mig innefattas allt detta i livsfråge…
(Josefina)

de ska fokusera skolsituationen på något sätt, [...] mobbningssituation och så
– problematiken runt att ställa upp för varandra i en klass (Jenny)

Men, förhoppningsvis om man är sju-åtta år, så är det inte det [”det” förtydli-
gas tidigare i intervjun på detta sätt: i läroböcker så har ordet livsfrågor ibland
reserverats för, vad ska vi säga, väldigt stora dramatiska frågor, som abort,
eutanasi, annat] som är de livsviktiga frågorna, utan de livsviktiga frågorna
det är: är jag älskad?, har jag några kamrater?, vad händer när vi dör?, och
varför råkar vissa människor ut för olyckor?, varför är jag olika? – likheter
olikheter – alltså de här vardagsfrågorna. Och jag menar det, att en sådan sak
som kamratskap, eller vänskap, [...] vänskap, kamratskap, liv och död (Johan)

Exemplifieringen som Johan gör är aningen förvånande. Han nämner döden
som något annat än de ”väldigt stora dramatiska frågor” han exemplifierar
från läroböckerna. Men betoningen hos Johan ligger på andra livsfrågor –
tydligast exemplifierat mot slutet i citatet med kamratskap och vänskap.
Även här återkommer dock liv och död. Det kan vara ett exempel på att Jo-
han tycks nämna livsfrågor i par. dvs. att döden kommer med i uppräkningen
eftersom han nämnt livet. Men det kan naturligtvis också vara ett exempel på
att Johan inte har en helt konsekvent benämning vilket de olika intervjuerna
även ger andra exempel på.
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Frånsett detta tolkningsproblem finns en tydlig tendens i denna sorts livs-
frågor – de knyts till vad som anses vara närliggande sammanhang för ele-
verna – av en intervjuperson kallat skolsituationen. Av en annan intervjuper-
son förtydligat som att det har med elevgruppen att göra. Också i andra
sammanhang nämns exempel som kopplas till elevgruppen:

samtidigt är det de – som jag tror ganska allmänmänskliga frågorna, ständigt
återkommande [...] avundsjuka, som ju är en djupt mänsklig känsla, [...]
andra exempel på frågeområden som vi hade uppe då, var ensamhet och ge-
menskap, vi hade sjuk och frisk, [...] jag hade något som hette sanning, nöd-
lögn, lögn, eller någonting sådant där (Jenny)

Jenny sätter här in sina exempel i vad hon själv kallar allmänmänskliga frå-
gor, som sägs vara en ”djupt mänsklig känsla”. Liksom när det gäller över-
gångssituationerna finns här en tanke på att de livsfrågor som nämns är ge-
mensamma för en större grupp människor, kanske rent av alla människor.
Här återfinns också mobbning hos en del intervjupersoner.

Ytterligare exemplifieringar, men av en delvis annan sort, gör t.ex. Sebas-
tian:

sådana där centrala frågor naturligtvis, kan man se religiöst på livet?, finns
det en gud?, finns det någonting utöver denna tillvaron?, jag försökte att sätta
emot varandra då en konkret materialistisk inställning där man såg bort ifrån
allt detta, och så då någon form utav religiös där man hade med Gud på något
sätt i bilden då vad, det var ju en sådan, och sedan var det naturligtvis tro-
och vetandefrågor har alltid intresserat mig, det har jag haft med och försökt
belysa och så i min undervisning, etikproblem – etiska problem, [...] Finns
det andra kunskapsvägar än den rent logiska, empirismen och naturveten-
skaplig kunskap, finns det olika sätt – om man tar till exempel frågan om
skapelsen, kan man ha en naturvetenskapligt fullt godtagbar, acceptans, utav
hur skapelsen gick till då vilken man nu än väljer utav de här big-bang teori-
erna eller vad det nu är för någonting, och å andra sidan ha ett annat system
och tolka det så att säga teologiskt då vad, utan att det kommer i konflikt med
varandra, är det harmoni mellan naturvetenskap och religion?, eller är det
konflikt hela tiden?, hur ser man på detta?, och försöker belysa det, och jag
brukar ofta, jag upplevde ju Hedeniuschocken, och det brukar jag ofta starta
där, och ta med lite utav hans resonemang, jag tyckte det var ju så oerhört
enkla saker på ett sätt, innan man började komma in i det så var det enkelt,
framförallt hans frågeställningar och så, man kan inte tro på någonting som
man inte tror på, eller som man inte kan bevisa och sådana här saker, och vad
innebär detta i praktiken?, ett litet problem för mig har varit att jag skulle vil-
ja ha haft lite mer studier i filosofi än vad jag har (Sebastian)

Sebastians exempel på livsfrågor kan naturligtvis till viss del kallas existens-
frågor, men de har också tydliga drag av vad som kan kallas livsåskådnings-
frågor. Exemplifieringen av kedjan av yttranden för dessa frågor som livs-
åskådningsfrågor kan ges genom att hänvisa till Jeffners definition på en
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livsåskådning (Jeffner 1973: 47), men också till t.ex. Torstens Åbergs bok30

Livsåskådningsfrågor (Åberg 1952) och de frågor som där tas upp i samband
med olika livsåskådningar. Särskilt tydligt gäller detta frågor om verklig-
hetsuppfattning (religion eller naturalism), men också människosyn (se t.ex.
Jeffner 1968).

Även om exemplifieringen av frågor inte behöver vara den samma, är
också Salomon och Josefina och Sara inne på livsfrågor och deras förhållan-
de till livsåskådningar/religioner:

[…] men sen så tror jag också att det är faktiskt sant att religionsböckerna har
förändrats lite granna, fast inte riktigt så som vi hade tänkt, utan då blev det
ju så att boken kom ut i en ny upplaga, där allt det gamla stod men något för-
kortat, och sedan hade man sju sidor på slutet som handlade om livsfrågor,
och det var ju precis så vi inte ville ha det, utan vi ville ju att livsfrågorna
skulle vara en grund för religionsundervisningen. (Samuel)

[…] och jag tror att jag sa allmänna livsfrågor som dryftas i samhället, tror
jag att jag uttryckte mig så, och då tänker jag automatiskt på de här lite större
livsfrågorna, som har mycket med religionen att göra, med livets mening och
döden och känslor kring döden och, ja de stora frågorna som man säger, […]
(Josefina)

[…] vad är då en människa?, och vad behöver en människa för någonting?,
vad är det som människor funderar överhuvudtaget, och hur ser de på tillva-
ron?, och då kommer det in en massa olika saker då, där kommer också reli-
gionskunskapen in, […] (Sara)

Samuel talar om livsfrågorna som en grund för undervisningen, vilket går att
tolka som att det är livsfrågorna som skall strukturera skolämnet, enligt tan-
ken att det finns vissa (gemensamma) frågor som religioner och livsåskåd-
ningar ger (olika) svar på. Josefina gör en antydd indelning av livsfrågor i
allmänna, vilka hon exemplifierar och explicit knyter till religion. Den andra
sortens livsfrågor är viktiga för individen, men kan vara mer knutna till den
aktuella situationen som elev (se ovan s. 94). Sara sätter frågan om vad en
människa är och vilka behov hon har som utgångspunkt. Hon kommer där-
med in på bl.a. religionerna, vilka då ses som något som kan svara på dessa
grundläggande frågor.

Den exemplifiering av livsfrågor som Samuel gör visar att för honom är
livsfrågor något som i första hand verkar finnas i bibeltexter:

Vi står alltså i det här rummet där det finns en rad planscher, och jag bad dig
komma in hit därför jag tror att det här finns en huvudidé om vart åtminstone
jag har drivits i religionsundervisningen i princip under alla åren. Och det är
att varje plansch illustrerar dels på något vis ett bibelinnehåll och dels någon

30 Hänvisningen till just Thorsten Åbergs bok är med i sammanhanget eftersom Anders Jeff-
ner i telefonsamtal med mig hänvisade till den när han talade om sitt sätt att resonera om
livsåskådningsfrågor, men också för att Almén explicit namnger honom (ovan s. 18).
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form av livsfråga. Och det enklaste är ju den som handlar om, det är fyra bil-
der, det finns ett brottsregister som slits sönder, en bild på Jesus där han ber
Fader förlåt dem…, det finns två bilder som illustrerar friheten – två ungdo-
mar som går emot ljuset och en som gör volt med sina skidor. Och väldigt
ofta har alltså de svarat om förlåtelse och utgångspunkten har då blivit: vad
blir resultatet när du blir förlåten? (Samuel)

Utgångspunkten för livsfrågan blir här inte övergångssituationen, skolgrup-
pen, eller livsåskådningsfrågor – livsåskådningsdebatten, utan en tanke som
närmast påminner om en utläggning av ett budskap i en text. En slags nor-
mativ textförståelse, normativ eftersom textens budskap och därmed livsfrå-
gan är bestämt i förväg. Det är inte eleverna som får leta upp en livsfråga i
texten, utan textens budskap i form av en livsfråga, uttryckt på ett sätt som
antas ligga närmare eleverna, är utgångspunkten för elevernas aktivitet. Sa-
muel torde inte vara ensam om att se på bibeltexter på detta sätt. En kedja av
yttranden för dessa exempel på livsfrågor skulle kunna exemplifieras med
delar av det arbete som gjordes inom det projekt som kallades Umre (se t.ex.
förslaget på undervisning om liknelsen om Den barmhärtige samariten i
Westling & Pettersson 1977: 80f). På detta sätt kommer Samuel in på frågan
om livsfrågor i textläsningssammanhang, och till vem det överlåts att läsa
texten – dvs. är det försvarbart inom religionskunskap att låta elever läsa
texter utan att få tillgång till olika religiösa traditioners läsning av samma
texter?

Förklaringar

Det är också tydligt i intervjupersonernas yttranden att en förklaring av vad
som är livsfrågor genom exemplifiering inte gör rättvisa åt dem. Döden
nämns av t.ex. Salomon, men han säger att den ibland inte blivit en livsfråga:

Nej, det var väl bra att det [livsfrågorna] kom in, och det var det väl, men det
hade varit ännu bättre om det hade kommit in på riktigt, och inte blev ett yttre
inkommande om jag säger så, förstår du vad jag menar?, det kom in men
ändå bara, det kom in som en djupaspekt som blev också den ytlig, och sedan
blev det också så att ibland så – livsfrågor är ju inte bara religiösa, men de är
också [betonas] religiösa, och ibland blev de bara icke-religösa, så att säga,
vad händer när man dör?, hur tänker man döden?, jo förruttnar, och förmult-
nar, och så blir det en liten vitsippa, eller någonting så där, en annan typ och
så kom religionen bort där också, [...] och inte blev religionskunskap, utan
bara en aspekt lite granna så där, ytlig aspekt, så blev det likadant inom livs-
frågesektorn också. (Salomon)

För Salomon är döden alltså inte en livsfråga om den behandlas som ett rent
immanent problem. I att förruttna och bli en liten vitsippa etc. finns utan
tvekan en del av döden, men inte det som för honom är den religiösa delen,
dvs. tankar om en eventuell fortsättning på livet efter döden. Det verkar en-
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dast vara så när döden sätts in i ett sammanhang med religioners tankar runt
döden som den blir en livsfråga för Salomon, annars försvinner den aspekt
han anser att religionskunskapen skall tillföra.

Även Sofia verkar vara inne på samma tanke att den fråga som står i fo-
kus måste sättas in i ett för skolämnet relevant sammanhang för att bli en
livsfråga:

så blev det ju bara lite allmänt svammeltyckande, ja det blev alltså – vad
tycker du om det, och vi tar upp ett ämne, men man hade ingen input, utan
bara en output, från eleverna, jag kan väl sitta och berätta vad jag är rädd för,
om rädsla är på tapeten, men hjälp att handskas med min rädsla, att hantera,
att göra världen begriplig, att över huvud taget på ett existentiellt plan, då fal-
ler ju det vad, man får ju ingenting med sig, man måste ju ändå få någon
hjälp att handskas med problemen som finns, om man ska ha en existentiell
undervisning. (Sofia)

För att frågor skall bli livsfrågor – exemplet som nämns i citatet är rädsla –
räcker det inte att eleverna samtalar om sina tankar. Rädsla blir en livsfråga
när den sätts in i vad Sofia kallar en existentiell undervisning (se vidare s.
123). Susanna uttrycker samma tanke så här:

bestämde jag ju då att livsfrågor och existensfrågor det är – det finns – livs-
frågor kan om man vill vara ett vidare begrepp, men om inte livsfrågorna
landar i existensens frågor så är det för mig inga livsfrågor, så resonerade jag.
(Susanna)

På samma sätt behöver nog även gränsen mellan etiska frågor och livsfrågor
förklaras med att det för intervjupersonerna inte (alltid) är den exemplifiera-
de frågan i sig som avgör om det är en etisk fråga eller en livsfråga, utan det
sammanhang frågan sätts in i:

vad skillnaden mellan livsfrågearbete och etik är, och som jag tolkar det så
kan man göra etiken mer som ett ämnesstoff där man faktiskt försöker hjälpa
eleverna att börja resonera, att använda diskussion som en [tvärt slut på ban-
det] att föra fram sin åsikt tycker jag ligger mycket inom etiken, [...] Livsfrå-
gan blir kvar, uppdelningen där emellan, livsfrågan handlar ju enligt inte lika
mycket om att argumentera och finna rätt och fel, utan kanske mer om att
samtala, att våga och lära sig beskriva sina egna känslor, och det är inte lika
fokuserat mot ett svar eller mot ett beslut, som jag tycker att de etiska frågor-
na är, utan mer förmågan att formulera sig kring de egna tankarna. (Josefina)

Även om intervjupersonen anser det svårt men möjligt att göra skillnad mel-
lan etiska frågor och livsfrågor, är inte alla intervjupersoner intresserade av
att dra en gräns mellan etiska frågor och livsfrågor:
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men det där är ju svårt att dra gränser det tycker jag, det gör man ju – i varje
fall inte jag gjort som lärare – utan [man] har försökt att hålla sig kring de
frågor som man tror är angelägna för barn och ungdomar. (Simon)

Ytterligare exempel på att gränsen mellan etiska frågor och livsfrågor inte är
viktig att dra är när ”etik och livsfrågor” nämns tillsammans, som ett par
som Johan gjorde ovan i sin exemplifiering av livsfrågor (s. 94).

Viktigt för den fortsatta tolkningen är tendensen att avgöra vad som är en
livsfråga genom det sammanhang den sätts in i. Sammanhangen med över-
gångssituationer, frågor knutna till skolsituationen och livsåskådningsfrågor
är redan redovisade. Existensfrågor är också ett sammanhang som återkom-
mer:

så de kunde fatta de stora frågorna som hänger samman med oss själva var
och en alltså, existensen, ja, existentiella frågor det är liv, död, kärlek, en-
samhet, gemenskap, rätt och orätt, tycker jag [att] jag kan räkna dit även om
man resonerar på ett annat sätt omkring människans val av handlingar i var-
dagen, så är ju själva väljandet en existensfråga. (Susanna)

Några av exemplen som Susanna här nämner som existentiella frågor är
också möjliga att tolka som exempel på övergångssituationer, medan en del
av de andra lika gärna skulle kunna knytas till skolsituationen eller elev-
gruppen. För Susanna är det alltså inte det anförda exemplet på en fråga som
avgör om det är en livsfråga eller inte, utan det sammanhang livsfrågan tas
upp i. Susanna verkar ha en tydlig tanke på något gemensamt mänskligt som
är det sammanhang som frågan blir en livsfråga i – hon sammanfattar det
med att ”människan har vilja och möjlighet att välja”. En tanke som är lätt
att associera till existentialism som livsåskådning. Susanna nämner explicit
Viktor Frankl och hans tankar om viljan till mening som något hon blivit
inspirerad av i sina tankar om livsfrågor.

Även Samson är inne på att livsfrågor ingår i ett sammanhang där tanken
om vad en människa är utgör en väsentlig del:

de där vidgade historierna gav ju nya infallsvinklar tyckte jag, men särskilt
psykologi och filosofi, och att man kanske börjar reflektera över människan,
vad människan var, ontologiska frågor, [...] vad är det att vara en människa?,
och vad är sanning?, och vad är sant och vad är falskt?, och vad kan man
veta, tro och vetande. (Samson)

Samson nämner utöver psykologi och filosofi också skönlitteratur, namn-
given är Lars Gyllensten. En författare som kan sägas vara påverkad av exis-
tentialismen som livsåskådning (se t.ex. Stenström 1966: 10, 12). Några av
de exempel Samson nämner kan tolkas som exempel på livsåskådningsfrå-
gor, tydligast i nämnandet av tro och vetande.

Även Sara är inne på existentialism, i hennes fall kallat existensfilosofi,
som sammanhang för livsfrågorna:
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Att vara människa på något sätt, med stora gränssituationer. Att vara männi-
ska med stora gränssituationer – det tror jag är fundamentalt för religion, och
då i de gränssituationerna, så tar hon in sin verklighetsuppfattning [...] Men
jag hade, jag hade ju läst lite extra då kan man väl säga, för Benkt-Erik
Benktson, om existentialism och tro – och gränssituationerna och sådant där
(Sara)

För Sara gör det existentiella sammanhanget det möjligt att skilja mellan
religion som existentiellt och som samhälleligt fenomen och därmed avgöra
om frågan blir en livsfråga eller inte. En tanke som påminner om den som
Salomon redan ovan förklarat om att döden inte är en livsfråga om den inte
sätts in i ett sammanhang som innefattar mer än begravning och förruttnelse:

avskiljandet från döden, så att säga, ceremoniellt är ju väldigt viktigt. Och, att
man kan t. o. m. betala väldigt mycket pengar för att göra det här, även om
man är fattig, på ett riktigt sätt. Och, att vördnaden, skulle man kunna säga,
och respekten inför en människas liv, även om de där också... Nu är det så
här, att nu kommer då en lärarkandidat som säger så här ”men det beror ju på
den sociala strukturen – de får hög status om de kan ha den och den formen
av begravning, en dyr begravning och så, så det är sociala strukturer, det är
inte religiösa strukturer”, javisst, och det går jag med på. Det kan visst vara
så säger jag, men det förklarar bara den yttre formen av det. Det basala i detta
är ju ändå, detta att skilja sig från dem som man har levat med – den döde ska
gå vidare i någonting. Det finns ju föreställning om att det är det. Och att det-
ta är en stor sak i människans liv. Vi pratar om upplevelser inför livet och
döden. Och det är, det spelar ingen roll den här sociala statusen däri – den
kan jag visst se att det är så. Det är ju så i Sverige också – dyrare eller enklare
begravningar och allting – det är ju inget problem. Men det är ju inte det man
ska ta upp, tycker jag, utan man ska snarare titta på de överlevandes, på an-
hörigas, syn på döden. Och hur man förhåller sig i detta. Hur människan upp-
lever detta: hur hon sörjer, hur hon själv känner sig skakad, att människor går
samman som kanske inte har träffats, om man nu tar en svensk begravning,
en släkt som inte har träffats på länge, plötsligt så tar man kontakt. Man går
samman, man stödjer varandra. Och så vidare – och så ser man framtiden an:
”Släkten följa på släktens led” och så vidare. Alltså, de här strukturerna är
viktiga, det tycker jag mer att de ska uppehålla sig vid, än det sociala. För det
tycker jag på något sätt är självklart. Det ser man! Men religionskunskaps-
ämnet ska gå under den ytan och, tycker jag, visa på människans upplevelse
av livet, i stället. (Sara)

I detta sammanhang, tolkningen av vad för slags frågor intervjupersonerna
anser kunna vara en livsfråga, torde det räcka att återigen påpeka att livs-
frågor inte hos intervjupersonerna kan förklaras enbart genom exemplifie-
ring. Sara betonar att de skall behandlas i ett bestämt sammanhang för att bli
livsfrågor.

Utan att uttala något sammanhang som tydligt har med existentialism att
göra verkar flera intervjupersoner vara inne på en liknande tanke. Dock
främst formulerad som en färdighet hos eleven, närmast allmänt knuten till
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tankar i kursplanerna på att ämnet skall vara personlighetsutvecklande efter-
som anknytningen till en eller flera livsåskådningar kan vänta tills eleverna
kommit upp i åldrarna, menar t.ex. Josefina:

Därför att det är viktiga redskap för eleverna, jag tror att det kan vara ett gott
inslag i skolans vardagliga arbete, jag tror att det [ohörbart] mycket för här
och nu-situationen att diskutera etik och livsfrågor, samtidigt som jag tycker
att det är viktig kunskap, viktig förmåga, att kunna argumentera, att ha ställt
sig vissa livsfrågor, jag tycker att det är mycket bra att religionsämnet har
vidgats på det sättet, sedan att det ligger inom religionen det är mindre viktigt
för mig faktiskt, som jag sa tidigare så tycker jag att den här argumenterande
förmågan som faller inom etikmomentet kan ju lika gärna vara en del av
svenskämnet, men det är klart att högre upp i åldrarna så är det ju så att livs-
frågor också kan kopplas till livsåskådningar, och då lutar det mer åt religio-
nens ämne, om man ska försöka mata in innehållet i ämnen. (Josefina)

Livsfrågor som individuella eller samhälleliga

Att Sara i citatet ovan (s. 100) också är inne på ett problem i form av en
eventuell spänning inom skolämnet återkommer senare (s. 106). Även andra
intervjupersoner är inne på en möjlig spänning inom skolämnet med ett fo-
kus på mer samhälleliga aspekter, eller individaspekter. Eller korrektare
uttryckt med fokus på att förtydliga vad en livsfråga kan vara – frågan blir
inte en livsfråga om den inte sätts in i någon slags på individen fokuserat
sammanhang, t.ex. i form av övergångar. Sammanhanget begränsas hos vissa
intervjupersoner som t.ex. Jenny, som vill avpersonifiera livsfrågan, men
ändå sätter in den i ett relativt näraliggande sammanhang i form av skolsitua-
tionen. Det går att sammanfatta olikheterna hos intervjupersonerna som att
fokus antingen ligger i livsfrågan, som ibland anses kunna leda till en kopp-
ling till livsåskådningar och religioner, eller så ligger fokus i livsåskådningen
och frågan får då förväntas kunna kopplas till den personliga utvecklingen.

jag tänker nog samhälleligt mer än individuellt, jag pratar alltså inte så myck-
et om min egen djupt personliga existentiella situation, utan mera om liksom
det större vidare, hur vi är mot varandra (Jenny)

Andra sätt att sätta in livsfrågor i sammanhang är det som Jenny gör:

när jag tänker religionskunskap och skola, och religionsundervisning, då är
det inte det planet primärt som jag tänker mig, utan jag tänker mig nog mind-
re privat, kort och gott! (Jenny)

Jenny gör en skillnad mellan privat och vad som hon kallar offentligt. Hon
förtydligar skillnaden när hon berättar om hur livsfrågor kan användas i un-
dervisningen, genom berättelser:
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de ska fokusera skolsituationen på något sätt, men utifrån … riten är ju in-
tressant då i sammanhanget så att säga, någon har råkat illa ut, vem är det
som hjälper denne?, det är väldigt lätt att koppla till en mobbningssituation
och så, och den har jag jobbat en del med i klass tillsammans med en sexa
också, och där vi faktiskt efter det att grupper har dramatiserat, tillsammans
har satt oss ner och diskuterat problematiken kring att ställa upp för varandra
i en krissituation, eller att gå där ifrån, och där vi nog har kommit längre, me-
nar jag, än vad vi har gjort i andra sammanhang när vi har diskuterat Pelle
och Stina och Olle [namn på fiktiva elever, min anm.] [som] var inblandade i
en kontrovers här, därför att då blir det ju alltid så laddat, gjorde jag rätt eller
gjorde jag fel?, de gjorde så – och så skyller man på varandra, men jag menar
då berättelser, däribland bibliska berättelser, har möjlighet att komma längre,
men samtidigt är det de – som jag tror ganska allmänmänskliga frågorna,
ständigt återkommande – som man ju tematiserar egentligen, på olika sätt.
(Jenny)

Jenny upprepar att livsfrågorna skall fokusera på skolsituationen, och det är
en möjlig tolkning av vad hon menar med att de skall vara mindre privata.
Men tydligare i citatet är tanken på att livsfrågorna inte skall knytas till i
undervisningen närvarande och på något sätt utpekade elever och deras bete-
enden i aktuella situationer. Det verkar som en trolig tolkning av Jenny att
hon betonar att genom att förlägga livsfrågor till berättelser kan ett mindre
laddat och mer öppet samtal äga rum i skolan. Jenny ger på detta sätt också
en förståelse av vad hon menar med vissa kursplaners uttryck att utgå från
elevernas livsfrågor. De skall vara aktuella, genom att det är frågor som ele-
verna kan antas ha kontakt med, t.ex. i form av relevans för skolsituationen,
men man får inte utgå från dem i form av att de just nu är konflikter inom
elevgruppen och att olika elever i klassen är parter i dem. Livsfrågorna får i
alla fall inte knytas till identifierbara elever i klassen, utan de skall förläggas
en bit bort, i berättelser. Livsfrågornas koppling till specifika elever skall
anonymiseras. För Jenny blir detta ett sätt att sätta in livsfrågorna i en under-
visning som blir livstydande:

problematiken i centrum, och där har jag jobbat med studenter här och med
elever i skolan, och belysa med olika berättelser på olika sätt, till exempel
avundsjuka, som ju är en djupt mänsklig känsla, som liksom återkommer och
som vi har svårt att hantera ofta, därför att det också anses lite ”fult” eller vad
man ska säga, och med hjälp utav olika berättelser såväl sekulära som religiö-
sa så kan man få olika perspektiv på vad det här kan handla om, i det fallet så
hade vi, vi hade texter alltså sådana här klassiska som Snövit, vi hade den
förlorade sonen, många olika – den körsbärsröda klänningen, tror jag att jag
hade med eleverna, som handlade om någon syster också, någon syskonkon-
trovers där, där man alltså utifrån berättelser får möjlighet, både att bearbeta
och diskutera problematiken, andra exempel på frågeområden som vi hade
uppe då, var ensamhet och gemenskap, vi hade sjuk och frisk, jag ville gärna
ha den typen utav ... ja som vetter åt olika håll, jag hade något som hette san-
ning, nödlögn, lögn, eller någonting sådant där, för att också lite granna rela-
tivisera området, alltså inte relativisera i den meningen att ”nej det spelar ju
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ingen roll om man ljuger eller om man talar sanning”, det är inte det jag me-
nar, men för att försöka att göra området mera komplext, och i den meningen
också utveckla tänkandet kring frågorna, för det menar och påstår jag, att be-
rättelserna och religionsundervisningen naturligtvis måste bidra till att ut-
veckla elevernas tänkande kring existentiella frågeställningar (Jenny)

Varför?

Endast två av intervjupersonerna gör explicita yttranden om varför livsfrågor
skall vara ett inslag i undervisningen. Båda tillhör den del av intervjuperso-
nerna som kategoriserats som äldre och båda framhåller sekulariseringen
som ett skäl till livsfrågorna:

Sverige var mer och mer sekulariserat, det fanns inga självklara utgångspunk-
ter i stoffet för de här eleverna (Susanna)

så är det väl så här då att jag, om man ser ut över världen så finns det ju väl-
digt många människor i världen för vilka religion är en del av deras liv, på
riktigt, och det är väl liksom det jag vill komma åt, varför är det så?, vad har
religionen för roll i människors liv, i varje fall för de människor för vilka re-
ligionen har en roll, den har det ju inte riktigt för alla, och kanske lite också
då, aha!, om det inte är en religion som spelar den här rollen i människors liv,
finns det något annat då som fyller den platsen i människors liv?, alltså man
skulle kunna säga en livsåskådning eller kanske en politisk uppfattning eller
någonting annat, det är väl sådana saker jag vill komma in på, alltså vad är då
en människa?, och vad behöver en människa för någonting?, vad är det som
människor funderar på överhuvudtaget, och hur ser de på tillvaron?, och då
kommer det in en massa olika saker då, där kommer också religionskunska-
pen in, och den biten får vi inte lämna bort i skolan, sedan är det väl så att
Sverige är ett ganska sekulariserat land, och det gör ju inte det här lättare, det
gör det ju inte lättare. (Salomon)

Salomon motiverar inte bara livsfrågorna med sekulariseringen i Sverige.
Han för också in ett tanken på att detta skiljer dagens elever från dels många
människor i världen för vilka religion är en del av deras liv, men också något
som förändrats över tid – dvs. han förtydligar vad han menar blir konsekven-
serna av sekulariseringen för undervisning. På den punkten är han och Su-
sanna överens, det saknas utgångspunkter för undervisningen hos dagens
elever. Religionen har ingen plats i deras liv – något som naturligtvis inte
kan gälla alla elever ens i ett sekulariserat Sverige, men som betonas som ett
viktigt motiv till livsfrågornas införande i undervisningen. De skapar ut-
gångspunkter för anknytning till eleverna.

Susanna sätter dessutom in livsfrågorna i vad hon kallar för striden om
ämnet i skolan:

vi har lyckats relativt bra i Sverige med att behålla ämnet inom ramen för den
svenska obligatoriska skolan? Det var ju det striden stod om –62, det var ju
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när den här ”Tonåringen och livsfrågorna” – John Ronnås och de som gjorde
den undersökningen – där var ju hotet oerhört starkt då från Stellan Arvids-
son och andra och Husén och så vidare, att man skulle inte ha ämnet inom
den svenska läroplanen, så att det har ju varit en utmaning att kunna behålla
det inom … (Susanna)

Salomon tar inte upp frågan om ämnet i skolan, utan han pekar, utöver seku-
lariseringen, på behovet att underlätta förståelsen för religionen och dess
betydelse i andra kulturer än i det sekulariserade Sverige:

skolan bidrar till en sekularisering utav samhället, som då kanske är väldigt
stark i Sverige, kanske starkare än i många andra länder, och sedan kan man
ju fråga sig religionens betydelse för de andra, icke sekulariserade länderna,
och på vilket sätt och på vilket plan religionen har betydelse, och i synnerhet
kommer det ju kanske starkt fram när man kommer till andra kulturer än de
västerländska kulturerna, religionens roll, och sedan kommer ju det vi höll på
med [...] kring människors frågor, livsfrågorna, som alla människor ställer
sig. (Salomon)

Ett tredje yttrande, som inte explicit är ett yttrande om varför livsfrågor skall
vara med i skolämnet, men som ändå kan föras till detta tema, gör Samuel:

Och ur det behovet, för att jag mötte ju så mycket lärare och lärarkandidater
som visste hur svårt det var, det var en lärare som en gång när jag kom till en
– ja det spelar ingen roll vilken skola det var – men när det var som värst, att
ungar slog bakut när man nämnde att nu ska vi läsa om Jesus, så fick man
svordomar tillbaks, eller läsa om Bibeln. (Samuel)

Han ser detta som något som kunde hanteras med utgångspunkten i livsfrå-
gan. Även hos Sara (och Susanna) finns påståendet att det under en viss tid
var svårt att undervisa om religion, pga. vad de kallar vänsterrörelser. Sara
berättar dock om detta på ett sådant sätt att det inte är självklart att det hon
kallar ett politiskt motstånd kan tolkas som ett bristande engagemang från
eleverna. Det kan rent av tolkas som ett starkt engagemang, men naturligtvis
med kritiska förtecken. Sara påpekar också att vad som kommer i fokus i
ämnet delvis kan ha med aktualiteter i massmedia att göra:

Men de var ju FNL-anslutna, eller de var med i de rörelserna KPML-r och så,
många utav dem. De tyckte ju så – i stor utsträckning. Och de läste bland an-
nat, när de valde litteratur, så valde de att läsa ”Religion – opium för folket”.
Den hade vi, Ambjörnson.

JAG: Läckert höll jag på att säga
SARA Ja, den hade vi. Så att, det var ju verkliga diskussioner det. Så

visst, då fanns det så. Men idag tycker jag inte alls att den debatten finns, och
det fanns också en polarisering mellan marxism och kristendom.

JAG: Som du inte märker nu heller?
SARA Nej, nej, nej. Marxism talas ju nästan inte alls om längre. Så att

vad som pågår i massmediadebatten har väldig betydelse. (Sara)
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Men flera andra intervjupersoner motsäger att elevernas ointresse är något
specifikt för just detta skolämne. Simon får exemplifiera detta:

jo det skulle jag säga, att den upplevelsen jag har haft utav, och då tänker jag
på högstadiet, eleverna då, det är att religionskunskap är inte mer Pekka för
dem än någonting annat, det är en fördom som är rätt utbredd att religions-
kunskap är botten, det är det inte, utan det spelar inte dem någon roll om det
är historia eller religion eller om det är geografi, är man skoltrött och ”tji på
det” så är man lika trött på det ena som på det andra. (Simon)

Löser livsfrågorna problemet?

Sebastian verkar inte anse att erfarenhet av, eller intresse för, livsfrågor är
något som kan förutsättas hos alla elever. Han uttrycker därmed en proble-
matisering av legitimeringen av livsfrågor som den framförts hos de inter-
vjupersoner som uttalat uppfattning om varför livsfrågor är viktiga i under-
visningen. Sebastian kommer på det sättet också att problematisera kurs-
planers uttalande om att livsfrågor är en möjlig utgångspunkt för skolämnet
(s. 85f):

[...] och det hade att göra med att vi fick ju sedan en slags livsfrågeundervis-
ning in i bilden, då de själva skulle arbeta väldigt mycket med sina livsfrågor,
och det tror jag är en mycket väsentlig del utav allt studium, att man får själv
tränga in, men man kan inte ersätta all undervisning med det här att de själva
arbetar med sina egna frågor, dels är det ju så att det kan vara livsfrågor som
de inte har upptäckt, det är ofta så att man, det beror ofta på vilken bakgrund
eleverna har, om man kommer från intellektuella hem där man diskuterar så-
dana frågor, samtalar, så har de ju lättare att ha frågor levande när de kommer
och arbetar med, eller om de kommer från mycket ordkarga, där man inte har
ord helt enkelt för sådant här, men man kan ju ändå ha problem med det, och
då är det ju lärarens uppgift att på något sätt, tycker jag, föra fram de här livs-
frågorna till ytan så att eleverna kan tända till på dem, innan man börjar arbe-
ta, i början var man lite allergisk mot detta i den här livsfrågepedagogiken,
[...] Jag tror att det är det väsentligaste här, det var ju några kollegor som ar-
betade speciellt med den här livsfrågeundervisningen [...] så att vi hade dis-
kussioner om detta och jag tyckte att de drev det lite för ensidigt, jag är
mycket för detta att man ska söka sin egen kunskap på detta sättet, men det
fordrar då att man har en viss bakgrund som elev, och jag tror att det måste
finnas en slags allmänbildningsbakgrund för att människor ska kunna hitta de
här problemen som de egentligen har, så att säga, och därför menar jag att vi
måste inte bara ha detta (Sebastian)

Sebastians invändning kan dels preciseras till att inte gälla livsfrågor i sig,
utan mot vad han anser vara en slags kapitulering i lärarrollen i livsfrågornas
namn. Men också det möjliga i att utgå från att eleverna har erfarenhet av,
och intresse för, livsfrågor ifrågasätter han. Han skiljer mellan elever från
intellektuella miljöer där denna sorts frågor diskuteras, och vad han kallar
ordkarga miljöer där det inte finns ord för denna sorts frågor.
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Hans sätt att dela in hemmiljöerna bär spår av yttranden som kan exemp-
lifieras av Basil Bernsteins indelning av olika språkmiljöer i elaborated och
restricted code (Bernstein 1971-1990). I och med det går han utöver den
indelning av eleverna i sekulära eller icke-sekulära som gjorts i vissa kurs-
planer (se s. 80), och som också återkommer i de två intervjuerna som moti-
verar livsfrågor (se s. 103). Sebastian för in tankar om skillnader hos elever-
na som bottnar i klass, inte enbart i religiös erfarenhet.

Han påpekar också att elever (oavsett bakgrund?) kan ha livsfrågor som
återstår att upptäcka. Sebastian ser detta som lärarens uppgift, eller annor-
lunda uttryckt. En slags livsfrågepedagogik som ”utgår” från elevens livsfrå-
ga tror inte Sebastian kan fungera. I och med det är Sebastian tillbaka i sin
första problematisering av livsfrågor i undervisningen.

Hur?

Här tolkas intervjupersonernas tankar om hur de ser på livsfrågornas roll i
undervisningen i skolämnet. En del av deras tankar har redan skymtat fram i
tolkningen av deras tankar om vad livsfrågor är, respektive vilka ev. problem
som livsfrågor kan vara förknippade med. Men här skall deras positiva for-
muleringar ställas i fokus. Avsnittet inleds med några negativa avgränsning-
ar i form av exempel på en ämnessyn de tar avstånd ifrån.

Livsfrågor – eller social dimension på skolämnet

Som redan tidigare framgått (s. 94) kan livsfrågor hos några intervjupersoner
förstås som en spänning inom ämnet. Skolämnet kan antingen fokusera på
individuella, eller existentiella, sammanhang, eller på ett mer samhälleligt.

För en del är det existentiella, det individuella, det centrala. Sara är nega-
tiv till en undervisning som stannar i det ytliga, i detta fall att göra skolämnet
till ett politiskt ämne genom att stanna i att begravningar är olika påkostade
beroende på vem som begravs – det centrala ligger för henne under den syn-
liga ytan:

Men vad både folkreligion och den fasta dogmatiska strukturen gör, det är ju
att det här med avskiljandet från döden, så att säga, ceremoniellt är ju väldigt
viktigt. Och, att man kan t. o. m. betala väldigt mycket pengar för att göra det
här, även om man är fattig, på ett riktigt sätt. Och, att vördnaden, skulle man
kunna säga, och respekten inför en människas liv, även om de där också... Nu
är det så här, att nu kommer då en lärarkandidat som säger så här ”men det
beror ju på den sociala strukturen – de får hög status om de kan ha den och
den formen av begravning, en dyr begravning och så, så det är sociala struk-
turer, det är inte religiösa strukturer”. Javisst, och det går jag med på. Det kan
visst vara så säger jag, men det förklarar bara den yttre formen av det. Det
basala i detta är ju ändå, detta att skilja sig från dem som man har levat med –
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den döde ska gå vidare i någonting. Det finns ju föreställning om att det är
det. Och att detta är en stor sak i människans liv. (Sara)

För t.ex. Sara var det viktigt att inte göra om ämnet till ett politiskt ämne
genom att stanna i dimensioner som har med klass och liknande att göra.
Hon får då exemplifiera en åsikt som ser livsfrågor som något som är cent-
ralt i skolämnet – och den sociala dimensionen som mindre väsentlig. Även
Sebastian ser denna spänning:

det finns ju ett politiskt drag i religionskunskapen många gånger, jag menar
den har ju, religion har ju alltid haft en samhällelig basis, där den har fungerat
i olika samhällen på olika sätt och så, det är väldigt viktigt att detta belyses
också, men innersidan i religionen är ju inte politik så att säga, då kommer
vi på, utan det finns ju också, det är ju frågan om livsåskådning som kanske
är det centrala ordet då för mig vad, att min personliga livssyn och människo-
syn och sådant, det har politiska konsekvenser självklart, men när samhälls-
lärare då tog över religion så är de bara intresserade, det visade sig att de bara
var intresserade av just den här samhälleliga delen, och då beskar man lite
utav religionsämnet enligt min mening, det berodde ju på att man inte hade
kunskap tillräckligt och det var framförallt religionsfilosofin som kom bort.
(Sebastian, kursivering tillagd)

För Sebastian försvinner något centralt i ämnet om inte livsfrågorna som en
personlig dimension kommer med – ämnet beskärs om det endast kommer
att handla om religionernas yttersida. I alla fall Julia ser en motsättning, eller
spänning, mellan att fokusera på livsfrågor eller att fokusera på det sociala:

Det finns ju liksom någon slags motsättning i religionskunskapen, ska du sat-
sa på etik och livsfrågor, eller ska du satsa på alltså omvärldsorientering, se
religionen i sitt samhälleliga sammanhang, diskutera ”11 september”, titta på
konflikten i Israel. Man kan ju som lärare lägga tonvikten på det ena eller på
det andra. Jag tycker att båda är oerhört viktiga – så är det.

JAG: Jag misstänkte att du skulle uttala något. Men spänningen sa du?
JULIA: Ja det finns en spänning, vad man ska lägga det ena och det andra

på. Men jag tycker inte att styrdokumenten tvingar dig till att lämna om-
världsperspektivet, om vi ska säga det så – om jag inte vill! Däremot så kan
man väl säga att det idag kanske är så att etik och livsfrågor lyfts fram för lite
utifrån styrdokumentens ambitioner, eventuellt.

Julia mildrar den av henne själv påpekade spänningen genom att säga att hon
tycker att båda delarna av ämnet är viktiga. Men hon uttalar i alla fall en
spänning mellan två sätt att uppfatta ämnet – det mer individuella i form av
livsfrågor och ett samhälleligt sammanhang. Till skillnad mot t.ex. Sebasti-
an, ser hon inte det ena sättet att förstå skolämnet som det rätta – hon erkän-
ner båda som lika viktiga.
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Negativa avståndstaganden från viss undervisning

Oavsett hur centrala livsfrågorna uppfattas för ämnet, exemplifieras vissa
avgränsningar mot vad som uppfattas som negativt sätt att undervisa i skol-
ämnet. Ord som återfinns i dessa exemplifieringar är rent informativt, ibland
också kallat objektivt, rabblande, eller fakta utan struktur, kateketiskt, dog-
matiskt, religionshistoriskt, samt yttre.

Enbart fakta – informativt – uttantillrabblande – det yttre

Flera intervjupersoner tar avstånd från en undervisning som endast fokuserar
på att vara informativ. Inte för att det informativa är negativt i sig, utanför att
det uppfattas som negativt när undervisningen stannar vid det rent informati-
va. Ett exempel finns hos Jenny:

JAG: Och så ska vi se, sen skulle vi tillbaks till det du var på väg mot – ori-
enteringen, och det problematiska kommer då?

JENNY: Nej, att det blir så informativt.
JAG: Och problemet då?
JENNY: Problemet i sig är ju inte att det blir informativt, utan problemet

är ju snarare om det enbart blir informativt.

Liknande formuleringar finns även hos Josefina, Samson och Sofia. Salomon
ställer det negativa med det rent informativa – eller som han säger ”det yttre”
– i motsats till förståelse. Han knyter också det yttre till en undervisning där
skolämnet saknar en koppling till något annat än kyrkohistorian:

[...] om man ska integrera religionskunskapen så måste man ha en hum om
religionskunskapen när man går in i integrationen, man måste veta ungefär
vad är religion, och det handlar inte bara då om kyrkohistoria, att under den
här perioden så var det så i kyrkan, alltså det yttre, utan religionen i sig, vad
betyder den för människor, och hur såg man på, vad betydde religionen i
människors liv på den tiden, hur såg man på religiösa frågor, och sådant här
vad, och det var väl det jag försökte få med. (Salomon)

Att det informativa stannar vid en fokusering på yttre former, som anknyts
till presentation av olika religioner eller av hur religion utövas i form av
beteenden som enbart beskrivs, är för andra intervjupersoner exempel på det
negativa i denna sorts undervisning:

det är ett livsämne, och religionerna bjuder på mening, men inte om man slår
in det i femtioelva paket och så får man inte öppna paketen, utan här har du
ett paket, men du får inte se ut hur det ser ut inuti, det blir ju liksom så – och
så allt det här informativa, de bockar hit och bockar dit, och sådana [saker],
javisst det är ju yttre former, men man får ju inte glömma kärnan, vi är ju inte
bara yta, vi är ju kärna också. (Sofia)
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när man lär ut religionskunskap då lär man sig liksom att ”de tror på det och
de gör si och de gör så”, men varför tror de så?, varför gör de si och så?, vad
ligger det för föreställningar bakom?, vad är det [som] vi ser uttryck för inne i
människorna?, och vilka frågor är det här ett svar på?, […] ja det blir ju bara
absurt, det skapar ingen förståelse. (Salomon)

det omnämns bara i termer utan att man går in i religionens kärna, det blir ju
ganska mycket med yttre beteende då, kan vilken lärare som helst tala om hur
det går till i en moské utan att man vet vad islamisk fromhet går ut på […]
det finns en risk när man sysslar med det här, att man fastnar på strukturerna,
på organisationerna och glömmer kärnan, det har jag sett i undervisningen
också, det finns en risk att man undervisar bara om vilka de katolska ordnar-
na är, man inte kommer till det som de är ute efter. (Stefan)

Objektiviteten som problem – att inte ta ställning

Men att en undervisning utgår från det yttre kan också uppfattas som något
positivt:

det ska inte vara en konfessionell kristendoms[undervisning], ingen religion
ska presenteras konfessionellt, utan jag menar att man måste ha någon form
utav objektiv, utifrånsyn, på alla religioner, och det är mycket omdiskuterat
det här om det verkligen finns en sådan plattform att stå, men jag tror att det
gör det, rent praktiskt alltså (Sebastian)

Sebastian talar inte om en undervisning som endast stannar vid det informa-
tiva – men han avviker från att det negativa knyts till uttrycket ”yttre”. Där-
för för Sebastian över fokus av tolkningen till vad som ibland beskrivs som
det negativa med en objektiv undervisning. För Sebastian verkar en yttre
ståndpunkt vara en nödvändighet. Men det negativa med en objektiv under-
visning knyts ofta till en tanke som på ett sätt liknar det rent informativa. Det
objektiva blir negativt i det att ingen ställning tas från lärarens sida i under-
visningen:

krav om att vara objektiva, det handlar om det här att det är viktigt, och sam-
tidigt så är objektivitet någonting som kan bli, ja det kan sätta käppar i hjulet
för att man vågar engagera sig som lärare, vågar diskutera, vågar låta det bli
intressant, och verklighetsförankrat. Objektivitet är ju ett ord som jag upp-
lever kan göra lärare lite rädda, för att våga vara personliga. (Josefina)

Det negativa avståndstagandet från en undervisning som med hjälp av objek-
tiviteten försöker undvika ett ställningstagande återkommer också hos t.ex.
Susanna. Julia ser samma problem – att undervisningen inte tar ställning –
men hon knyter det till postmodernismen i stället för till objektitivetsfrågan:

Jag tänker mer på min egen, alltså att jag får som religionslärare också ta
ställning att säga att det här tycker jag är fel, och det här tycker jag är rätt.
Men jag är medveten om att jag gör det utifrån ett västerländskt sätt att be-



110

trakta världen på. Men jag tycker alltså att man har rätt att sätta ned foten och
tala om för folk att jag tycker det här sättet att betrakta världen på – de här
normerna och de här värderingarna vill jag värna, även om de är typiska för
den här kulturen och det här perspektivet. Och i den meningen så är jag upp-
lysningsmänniska mer är postmodernist. (Julia)

Julia knyter inte det negativa till en objektiv undervisning, utan till en under-
visning som inte värnar vad som kallas ”normer och värderingar” vilket visar
att hon inte i första hand talar om det yttre i religionerna som det negativa,
utan att undervisningen till sin karaktär måste ta ställning i vissa värden. Hon
pekar alltså på att undervisningen ingår i en skola med ett fostransuppdrag
där vissa värden skall befrämjas framför andra. En tanke som hon delar med
de andra här citerade intervjupersonerna även om de uttrycker det lite olika.

Att det objektiva kan vara ett bidrag till en sådan undervisning, och inte
något negativt, är en tanke som formuleras hos en annan intervjuperson:

jag upplevde alltså gamla tiders kristendomsundervisning som så vag, ur den
här synpunkten, och – min gamla snälla lektor på [namn på skola], han var så
vag, så vag, också i relationen till judendomen faktiskt, och i gamla tider
skulle man på något sätt göra det här, kristendomen, till någon slags allmän
livsvisdom mer eller mindre, som skulle kunna vara acceptabel för alla, åt-
minstone det och det och det, och så hamnade man i människokärleken då
som kärnan i religionen, och det är det ju inte alls, men – objektiviteten den
ger en möjligheten och plikten att löpa linan ut, jag säger så här att enligt is-
lam så förhåller det sig så här, enligt katolsk tro så är det så här, och detta an-
ser lutheranerna, och vi ska försöka förstå de här, varför de säger så här, och
på vilket sätt de säger det, och eventuellt då komma åt hur medlemmar då kan
ta åt sig det här mer eller mindre. (Stefan)

Dogmatik eller kateketik – gentemot det ideala

En undervisning som ses som negativ har redan tidigare knutits till t.ex. kyr-
kohistorian. Det är ett exempel på vad som här skall förtydligas som det
negativa i att utforma undervisningen i en ren universitetsämnesfokuserad
utformning. Ett redan tidigare nämnt exempel kan också uppfattas som att
det negativa kan vara att undervisningen stannar vid samfundskunskap, eller
religionshistoria – en undervisning enbart om kyrkornas organisation eller
om beteenden inom världsreligionerna. Det är viktigt att påminna om att det
negativa inte är denna sorts informativa undervisning, utan att den stannar
där. Detta negativa knyts också till dogmatik eller kateketik i form av en
äldre undervisningstradition för skolämnet:

[...] Och väldigt mycket låg fortfarande på den svenska kyrkans dogmatik,
skulle jag vilja påstå. Men jämfört med – jag hade ju också undervisat på
[namn på skola] och haft de läroböckerna – så var det ändrat. men på –62 så
var det åk 7 väl ungefär en bara termin lite drygt om främmande religioner.
Och hela åk 8 var det bibelkunskap, åk 9 var det alltså tro och kyrkor. Ja
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mycket tro! Men då gick det åt livsfrågor, men det var ju fortfarande ett dog-
matiskt tänkande som låg i botten alltså. (Samuel)

[...] jag har ju sett konflikten, det finns en sorts religionsundervisning som är
kateketisk till sin kärna, och det finns en som utgår från barns utveckling och
miljö – Goldman! (Stefan)

Såväl Samuel som Stefan knyter denna äldre – negativa – undervisning till
övergången till livsfrågor. Att använda livsfrågor blir för Samuel ett sätt att
hantera traditionen – ”Men då gick det åt livsfrågor”. Stefan nämner Gold-
man och därmed ett namn som ofta knutits till 1960-talets reformation av
undervisningen (se vidare s. 151). Men han tar avstånd från vad han uppfat-
tar som en andra ytterlighet i undervisningen – det han i citatet ovan kallar
en ”som utgår från barns utveckling och miljö”. Inte i det att han är negativ
till denna utgångspunkt, utan att den kan bli lika negativ i det att det blir ”för
mycket barnet”.

Det går att sammanfatta de negativa avståndstagandena till vissa sorters
undervisning så här långt som att det inte är något negativt med en undervis-
ning som är informativ på det ena eller andra sättet, men det är negativt om
undervisningen stannar vid information och inte kommer att beröra eleverna.
Det negativa är att undervisningen inte ger något slags bidrag till elevernas
utveckling som individer eller som samhällsmedborgare.

Utgå från – men gå vart?

Tidigare har t.ex. en av de äldre intervjupersonerna fått tjäna som exempel
på yttrande om att frågan i sig inte är tillräckligt för att avgöra om det hand-
lar om en livsfråga eller inte. Det är det sammanhang som frågan behandlas i
som är avgörande. Ord som ”svammeltyckande” har redovisats i tolkningen
(se s. 97f). Stefan är troligen inne på det samma i citatet direkt ovan (s. 111).
Det räcker inte med att utgå från elevens livsfråga. Skolämnet måste också
ha en inriktning – man skall komma någonstans.

Men, man kan ju inte börja tala om liv och död, om vi tar det stora, utan att
hänga upp det på någonting, rätt ut i luften, utan det handlar ju om att man
arbetar med, om vi arbetar med kristen tro, eller islam eller vilken religion det
är, att man försöker se, hur ser de – man – på de här frågorna?, och hur ser
vi?, och försöka få igång en dialog kring stoffet, på det sättet, [...] Jo men det
blir det ju om man börjar prata, jo det tror jag det kan ha, att om man låter det
bara handla, så att säga om, de frågorna och inte – man måste ju också ha
med stoffet som hör religionskunskapsämnet till, annars så tycker jag att det
blir väl någon slags allmänt livskunskapsämne, eller någonting sådant, och
det ska det ju inte vara, utan det är ju faktiskt religionskunskap vi ska läsa.
(Simon)

då blev ju livsfrågan i centrum, och så gjorde man det, startade väl på högsta-
diet och det kanske gick bra, så länge man hade något med sig i bagaget från
de lägre stadierna, men när det blev tomt där, beroende på att man hade haft
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sådana problem med ämnet så blev det ju bara lite allmänt svammeltyckande,
ja det blev alltså – vad tycker du om det, och vi tar upp ett ämne, men man
hade ingen input, utan bara en output, från eleverna, jag kan väl sitta och be-
rätta vad jag är rädd för, om rädsla är på tapeten. (Sofia)

vi ville ju att livsfrågorna skulle vara en grund för religionsundervisningen,
inte så att man bara skulle utgå från elevernas frågor och hålla på och älta
dem, och att eleverna skulle få veta att jaså du tycker så vad intressant, och
din kompis tycker så, och sedan så – ja sedan tar vi rast så att säga, utan det
skulle vara en, när man säger utgå då menar man ju att man lämnar den punkt
som de står på, och går någon stans, annars utgår man inte, då står man och
stampar, och jag tyckte väl kanske att man stod och stampade, och ältade ele-
vernas redan medvetna uppfattningar, och man gick inte vidare, det blev inget
tillskott, och det förstärktes kanske i viss mån utav de här sidorna, sju sidor-
na, på slutet, ja du förstår att jag generaliserar lite granna så här. (Salomon)

Intervjupersonerna uttrycker inte något problem med livsfrågor i undervis-
ningen, men de är tveksamma till ett speciellt sätt att hantera dem. Att endast
låta eleverna samtala om, diskutera eller vad de kallar det, sina egna livs-
frågor är inte tillräckligt för att de skall anse att det blir en undervisning de
vill kännas vid. Det måste till ett möte mellan elevernas livsfrågor och ett
stoff hämtat från religionerna (och livsåskådningarna).

Josefina däremot, verkar inte se detta som ett problem. I varje fall inte för
de yngre eleverna Hon anser att anknytningen till livsåskådningarna kan
vänta till högre upp i åldrarna, i varje fall är den viktigare där. Att inte heller
de olika här citerade intervjupersonerna har samma idé om hur undervis-
ningen bör organiseras framgår när de skildrar sina ideal angående skol-
ämnet (några exempel redovisas senare på s. 119ff). De är däremot eniga i
kritiken av en undervisning som inte håller ihop elevernas livsfrågor och ett
ämnesstoff som de anser nödvändigt i ämnet. Deras yttranden blir också en
slags lika negativ motpol mot det ensidiga i rabblande av stoffet som redovi-
sats ovan.

Livsfrågor enbart en del av skolämnet

Fokus i citaten ovan kan också sägas vara att ett skolämne som endast låter
elever tala om frågor som för dem är viktiga utan att sätta in det i ett sam-
manhang, inte är vad intervjupersonerna uppfattar som ett fullödigt ämne.
Det blir inte religionskunskap, som en av dem uttrycker det. Men det finns
ingen kritik av livsfrågorna i sig i citaten ovan, bara sättet att göra en under-
visning av dem, som inte tillräckligt håller ihop elevens frågor och ett stoff
som intervjupersonerna anser viktigt.

Mera kritisk mot livsfrågorna i sig kan nog Julia sägas vara när hon påpe-
kar att livsfrågor kan fragmentisera skolämnet:

Det man diskuterar, det är ju om man fokuserar på enbart elevernas livsfrågor
så plockar man då ut religion … eventuellt också jämför då enstaka företeel-
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ser – döden – och så jämför man med en massa andra religioner, så presente-
rar man ju inte religionerna, utan då presenterar man elevernas livsåskådning,
och så tittar man lite runt utifrån då [en] ganska fragmentarisk syn på hur de
här religionerna ser på det. Men då har man ju inte presenterat religionerna
som något system, eller lärt dem någonting om – men däremot har man ju
bearbetat, eventuellt då, elevens livsfråga, döden i det här sammanhanget.
Och att titta på andra religioner kan ge då perspektiv till den personen. Bara
man vet att det är det man gjort – så är det OK. Och om man motiverar varför
man ska göra det i det här fallet. (Julia)

Julia signalerar ett problem med livsfrågor – det kan bli problem med ele-
vernas förståelse för hur livsfrågan förstås inom de olika religioner som stu-
deras. Här finns en utgångspunkt och ett stoff, men ändå blir skolämnet li-
dande. Förståelsen för det sätt att förstå livsfrågan, döden i exemplet, som de
olika religionerna utgör blir lidande eftersom elevens egna förståelse och
egna sammanhang inte utmanas. Att livsfrågor som struktur för skolämnet
kan leda till denna fragmentisering av de religioner och livsåskådningar som
studeras har också signalerats av bl.a. Lars Haikola (Haikola 1992). Till
skillnad mot Haikola säger däremot Julia att det är en acceptabel undervis-
ning – bara läraren är medveten om sitt val. Julia uttrycker på det sättet upp-
fattningen att undervisning alltid är förenat med tillkortakommanden och att
det nu förtydligade problemet med livsfrågor bara är ett av de alltid åter-
kommande dilemman som måste hanteras i undervisningen. En tanke som
också Jenny uttrycker:

[...] han brukar säga att, att undervisa är att göra det minst dåliga, och det
tycker jag är en underbar beskrivning på vad undervisa är, för att det är ju all-
tid så att man måste ju kompromissa med det möjliga, så att säga. (Jenny)

Livsfrågor kan anses vara problematiska som struktur för undervisningen
även på ett annat sätt. De fokuserar ett intellektuellt moment i religioner och
livsåskådningar som flera intervjupersoner anser vara för ensidigt, eller be-
gränsat:

[...] då kan man naturligtvis förklara och säga att det är på något sätt som man
har försökt göra svar på livsfrågorna, men

JAG: Det gillar du inte riktigt vad?
SAMSON: Inte riktigt, riktigt…
JAG: Varför inte?
SAMSON: En del livsfrågor är nog generella över jorden, men alla är det

ju inte, och jag tror inte varje religion kommer till sin rätt om man ställer
samma frågor till dem, men – och sedan tror jag att det är, jag gör ju väldigt
lite skillnad på kultur och religion, och tror att religionen är på något sätt ett
fundament i kulturerna, har varit i varje fall, i de etablerade religionerna, och
det skiljer de traditionella religionerna från sekterna som aldrig bildar kultur,
och det tror jag är en viktig del i undervisningen, som jag ser det, i alla fall är
det viktigt för mig att alla de kulturella inslagen kommer med i religionsun-
dervisningen, alla yttringar utav kulturen
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Även Johan betonar att religioner och livsåskådningar är mer än intellektuel-
la svar eller funderingar. Han betonar att ämnet har en estetisk dimension:

Men det är också ett estetiskt ämne, menar jag, väldigt mycket. Det är en del
utav människans uttryck som då ibland till och med, det kan handla om det
man inte kan uttrycka i logiska termer eller exakta beskrivningar, så kan man
göra det i sång, musik och dofter och berättelser och så. (Johan)

Det är inte säkert att Johan är tveksam till livsfrågor i sig, mycket övrigt i
intervjun talar tydligt mot det, men livsfrågorna är i alla fall bara en begrän-
sad del av ämnet, i varje fall om behandlingen av dem stannar vid ett rent
intellektuellt arbetssätt och urval. Tydligare i att livsfrågor som någon slags
definition på religioner är en begränsning som inte kan utgöra grunden för
undervisningen är Samuel:

Jag lärde mig också hur riten, formerna för utövandet, inte livsfrågan, inte
etiken primärt, men så att säga utövandet och betydelsen av utövandet av min
religion, att den var viktig. (Samuel)

Livsfrågor – och problemet med att jämföra

En del intervjupersoner talar om livsfrågor som något som kan användas i
undervisningen för att göra jämförelser. Utgångspunkter för sådana jämfö-
relser finns, antydda eller uttalade, när livsfrågor ses som övergångssituatio-
ner, när de ses som kopplade till att vara en människa och göra val. Men det
talas också om att livsfrågor är frågor som får svar i livsåskådningar – och då
blir livsåskådningarna att förstå som olika svar på i grunden samma frågor.
När livsfrågor ses som livsåskådningsfrågor är de frågor som livsåskådning-
arna svarar på relativt möjlig att avgränsa. Men ju mer livsfrågorna knyts till
att vara människa och att göra val, desto fler frågor kommer att uppfattas
som livsfrågor. Några intervjupersoner talar om problem med att använda
livsfrågor för att jämföra. De talar om risken för att jämförelsen blir etno-
centrisk.

Det kan gälla sättet att knyta livsfrågorna till en undervisning som baseras
på att jämföra berättelser. Deras tveksamhet blir om detta är något som utgår
från ett sätt inom kristendomen att se på Jesus och att behandla evangelister-
na – och vad som händer med den ”mallen” när den används för att använda
berättelser för att jämföra livsfrågor med andra religioner:

man kan ju diskutera alltså hur pass etnocentriskt detta är, nu är inte jag duk-
tig på varken islam eller buddhism, men man kan ju diskutera inom kristen-
domen då vilken central gestalt som Jesus har, och hur evangelierna fungerar
kring Jesu liv, och därför är det ju så oerhört lätt att den mallen för ögonen
när man går över och arbetar kring andra religioner, och det var därför som
jag lite granna … ja ville väl signalera någonstans att så här i efterhand, när
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jag tänker på hur vi jobbade på denna mellanstadieskola, så kan man natur-
ligtvis tycka att det var lite problematiskt i den meningen. (Jenny)

Det etnocentriska för Jenny är att överföra tankar om Jesus och hans ställ-
ning i kristendomen till studiet av andra religioner. Jenny har talat mycket
om livsfrågor i berättelser – och det är denna tankefigur hon inte är säker på
om den kan överföras till islam och buddhism, i studiet av Muhammed och
Buddha och berättelser om deras liv (en slags motsvarighet till evangelier-
na).

Ett annat sätt att se på risken för att bli etnocentrisk är att en tankefigur
om förhållandet mellan religion och samhälle överförs:

då menar jag kanske att religionen ofta framställs som för mycket enbart en
fråga om personligt ställningstagande, alltså jag tror på – jag tror inte på, me-
dan det ju också har, alltså det har betydligt vidare, ja vidare syften, och det
är väl därför.. ja om livet och gemenskapen överhuvudtaget, och vad vi vill
med det, naturligtvis någonstans […] att man inte tidigare skiljde mellan poli-
tik och religion, och förmodligen inte gör på det sättet inom islam kanske
idag heller, […] så tror jag att vårt religionsbegrepp, om det då är präglat utav
vår historia, naturligtvis, det kan ju i olika hög grad vara präglat utav olika
processer och skeenden, och då är ju frågan om frikyrkorörelse, pietistiska
strömningar överhuvudtaget, har bidragit till att man starkt kommer in på
personliga avgörelser i det, så att säga, att man då tänker i kontrast till en si-
tuation där man kanske inte skiljer mellan politik och religion överhuvudtaget
(Jenny)

Jenny betonar dels det individuella som ett problem – ”personligt ställnings-
tagande” – där hon även lyfter fram den intellektuella sidan av religionen:
”Jag tror på – jag tror inte på”. Men hon sätter också in det personliga som
en del i ett religionsbegrepp som hon säger är färgat av sin utformning i Sve-
rige. Det har inte varit det samma över tid, enligt henne. Tidigare skiljde inte
heller ”vi” religion och politik åt. Det blir ett problem när islam skall stude-
ras, eftersom denna skillnad förmodligen inte görs där, enligt Jenny.

En liknande tanke framför Johan när han talar om vad som han ser som
ett diskuterande av etiska frågor och livsfrågor utan att koppla dem till reli-
gion och de problem det kan leda till i ett kulturmötesperspektiv – en tanke
som påminner om Jennys tanke om olika religionsbegrepp:

vi diskuterade namnet på det här ämnet, om det inte är missvisande att det he-
ter religionskunskap när nu två tredjedelar, låt oss säga det lite grovt, handlar
om sådant som egentligen inte behöver vara kopplat till religion? Och då
skulle jag kunna tänka mig att det skulle heta livskunskap, eller något annat.
Men, i den mångkulturella kontexten och den internationella kontexten, så är
det ju faktiskt så att vi har ju gått väldigt långt i vårt land att särkoppla etiska
och existentiella frågor från olika religiösa referenssystem, som man ju fak-
tiskt inte har gjort i de flesta andra länder eller kulturer eller civilisationer,
och det gör då att prata existentiella frågor, prata moraliskt/etiska frågor utan
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att göra någon koppling till religion. Det är ju att, menar jag, att göra männi-
skor extremt nord-väst-västerländska och inte internationella. Och det gör
alltså att det blir mer och mer tveksamt att faktiskt inte involvera de religiösa
traditionerna, referenssystemen, i helheten som religionskunskap ska bli. Så
att, de som inte får med de här olika är naturligtvis dåliga lärare i religions-
kunskap. (Johan)

Såväl Jenny som Johan pekar på att vad som anses vara livsfrågor och hur de
behandlas, är beroende av den historiska uppfattningen om vad religion är
har genomgått i resp. land. De pekar på att livsfrågor i Sverige kommit att
frikopplas från en politisk dimension som de har i andra länder – och därmed
i religioner, eller hos människor, som skall jämföras, eller rent av deltar i
jämförelsen genom att vara närvarande i undervisningen. De pekar också på
att i ”vårt” land ses livsfrågor som individuella i bemärkelsen en individs
eget val – en personlig övertygelse – på ett sätt som de inte gör överallt.

Men alla intervjupersoner ser det inte heller som självklart att alla religio-
ner och livsåskådningar svarar på samma livsfrågor, eller att livsfrågor är
gemensamma (se även Samson ovan s. 113):

jag tror inte kanske att religionen, olika religioner fyller exakt samma behov
och ger precis samma, ja samma svar ger de naturligtvis inte, men jag tror
inte heller att de svarar på samma saker riktigt, där tror jag att det finns gans-
ka stora variationer. (Josefina)

En del livsfrågor är nog generella över jorden, men alla är det ju inte, och jag
tror inte varje religion kommer till sin rätt om man ställer samma frågor till
dem. (Samuel)

Båda intervjupersonerna uttrycker en viss skepsis till att livsfrågorna kan
återfinnas hos alla religioner. Det är i viss mån inte samma frågor religioner-
na svarar på. Ingen av dem förtydligar vilka frågor som ev. skulle vara ge-
mensamma. De har heller inte blivit uppmanade att göra det under intervjun.

Väsentligt för tolkningen är dock att de uttalar ett tvivel på att livsfrågor
oproblematiskt kan läggas till grund för en jämförelse i undervisningen. De
uttalar inte explicit att det kan leda till en etnocentrisk undervisning – men
det är lätt att se det problemet i deras uttalanden.

När livsåskådningar ses som svar på frågor blir ett problem också vilken
grupp inom livsåskådningen som utformat svaret. Såväl Sofia som Julia pe-
kar på det:

det är kyrkans herrar. (Sofia) [Sofia visar fler exempel på denna tanke, se s.
124]

jag tror att om man inte uppmärksammar det så kan det vara ett problem, då
kan det fungera som en dold läroplan, som man säger, inte därför att någon
vill något illa med det, utan därför att det uttrycker det som i vår kultur histo-
riskt sett har varit det självklara, nämligen mannen som norm i någon me-
ning, och det – jag tror att man måste uppmärksamma det, man måste tydlig-
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göra den historiska kontexten, väldigt mycket, och så får man väl också visa
på de få exempel som finns som visar på andra dimensioner och man får nog
också, tror jag, mycket visa på de rörelser, nutida aktuella, inom olika tradi-
tioner som gör omtolkningar med ... ja, på grundval då utav att man i andra
sammanhang varit undertryckta. (Jenny)

Och, ja jag är nog mera skeptisk till den varianten än till den här mera då filo-
sofiska, även om jag tror att den inte är så intressant om den blir för filoso-
fisk. Men jag tror inte att det är mera på något sätt äkta, är lättare att få reli-
gionen levande för eleverna, bara för att jag har ett inifrånperspektiv. Jag vet
inte vad det innebär riktigt heller – ibland funderar jag om det är att man ko-
kar linsgrytor eller har rökelse, eller vad innebär det att presentera en religion
inifrån? Det funderar jag mycket på.

JAG: Det är ju synd att jag inte videofilmar för du var så oerhört tydlig i
vad du tyckte om det – men inifrånperspektivet var suspekt i din värld?

JULIA: Nej, det behöver inte vara det om jag får det presenterat för mig
på ett sätt där man talar om även här är, att det jag nu presenterar det är ett in-
ifrånperspektiv utifrån den här gruppens perspektiv, eller den här människans
perspektiv, men, alltså jag får ju inte inbilla mig att jag presenterar den mer
fullödigt då. [Julia talar bara om detta problem när hon ställer utifrån mot in-
ifrån och då framhåller hon att det finns olika inifrånperspektiv vilket ju går
att förstå som att hon ser utifrån som mindre problematiskt på ett sätt.]

En kort sammanfattning: De problem som de olika intervjupersonerna ger
exempel på är:

Vad finns som kan jämföras?,
Är själva jämförelsen som mall hämtad från en specifik religion?,
Vilka förgivettaganden om religion följer med i jämförelsen?,
Vilken grupps tolkning av religionerna används i jämförelserna?

Den missionerande läraren

Även om undervisningen för att inte uppfattas som negativ på något av de
sätt som framgått ovan (s. 108) måste undvika att bli rent objektiv finns en
gemensam avgränsning i hur långt ställningstagandet från lärarens sida får
gå. Det får inte bli ett rent personligt ställningstagande. Läraren får inte bli,
vad Johan kallar, en missionerande lärare.

Alltså det finns ju fortfarande de som, ändå, i pedagogikens namn och i all-
saklighetens namn, men ändå – eller bakom det – så finns det ett slags mis-
sionerande om något som är sant och väldigt viktigt. Och då menar jag, att
det är väl naturligtvis flest då som är då kristet färgade, men som är konfes-
sionellt färgade. Det är naturligtvis, i ett demokratiskt samhälle, inget fel att
ha troende religionskunskapslärare, men jag tror att de måste se upp på ett
sätt, för att man förmedlar ändå dolda – eller öppna – värderingar väl tydligt.
Alltså det finns dels de som missionerar, men så finns det också, fortfarande,
de som ska avslöja den stora bluffen som religion är: Det som då startar krig
och förtrycker kvinnor och annat elände. Och jag menar det som är gemen-
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samt för båda de här, det är ju en slags … det är en för trång syn på vad reli-
gion är. (Johan)

Johan är inte ensam om att formulera sig om det negativa i att läraren driver
ett eget projekt. Han är ett exempel. Han framhåller att det negativa kan ha
två sidor. Antingen missionerar läraren för religion sin personliga religion,
eller för religion i allmänhet. Eller så missionerar läraren mot religion. Ingen
intervjuperson har uttalat något negativt om att läraren har en egen religiös
uppfattning. Det kan vara en tillgång enligt dem, men det blir negativt om
den egna uppfattningen blir en slags mall som läraren använder i undervis-
ningen. Att en lärare som inte själv kallar sig religiös ändå kan vara missio-
när för sin ”religion” blir för Johan, och flera andra, den andra sidan av det
negativa med lärare som missionerar.

Lärarnas utbildning som problemet

Att livsfrågor kan vara ett problem för läraren uttrycks hos Susanna och Ju-
lia. De är båda inne på att lärarna inte är förberedda att undervisa om livsfrå-
gor. Susanna knyter det mer till läraren som person – för att undervisa om
livsfrågor måste man själv ha bearbetat denna sorts frågor. Julia uttrycker
samma tanke, men hon sätter i stället in det i hur hennes lärarutbildning för-
berett henne för en annan sorts skolämne än undervisning i livsfrågor:

så därför tror jag att många, för många som kanske inte hade hunnit att tänka
så mycket, så var det inte alldeles givet att det handlade om existensfrågorna i
någon större utsträckning, det kunde bli ett för känsligt stoff, men ändå var
det ju ett nödvändigt steg fram för ämnet som sådant (Susanna)

Jag ser ju själv att jag är bättre på att använda ett analytiskt-kritiskt förhåll-
ningssätt till religion, därför att det är den utbildning jag har fått, än att för-
medla mer existentiella livsfrågor där man alltså går in på personlighets-
utveckling och liknande, som ju också är en del av religionsämnet idag då,
kanske – enligt vissa tolkningar av styrdokument. Och den delen är ju något
som jag i min utbildning inte har fått lika mycket, så att visst tror jag att jag
har olika perspektiv med mig i bagaget. Och det är jag medveten om, att det
är på det sättet. Men det tror jag gäller generellt för alla som har en religions-
vetenskaplig utbildning i bagaget. (Julia)

Julia pekar också på andra som är inne på samma tanke, den att utbildningen
påverkar sättet att se på ämnet eller rent av att undervisa:

JULIA: Vilken fråga ska jag svara på då? Mitt ideal?
JAG: Ja alltså, olika sätt att se på ämnet som finns i Sverige?
JULIA: Nej, jag tycker också att varje tid har sina frågor och sina, vad ska

jag säga, jag tror att det måste vara föränderligt, och därför är det också lik-
som lite – det är inget problem delvis att jag kanske också ändrar mig över tid
då, beroende på att jag tycker att nu är det just det här som står i fokus – och
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nu kanske det här är det aktuella vi behöver ta i och göra något åt. Det är klart
att, jag menar om du är ute efter det här som t.ex. Björn Skogar driver att vi
är så färgade av vår egen teologiska utbildning, vår kristendomssyn och det,
så det är klart det ställer jag ju upp på. Det tycker jag är ett sympatiskt projekt
i det här sammanhanget eftersom det är ett globaliserat mångkulturellt sam-
hälle, det finns ingen anledning att leva kvar i sådana tankebanor, även om de
har fungerat i sin tid. Men att jag då inte landar som Björn i berättelsepeda-
gogik eller någonting annat. Det går inte emot mig, och jag är hemskt sympa-
tiskt inställd till det, men jag har själv inte landat i något sådant bestämt pro-
jekt. Så kan man se det, tror jag. (Julia)31

Båda intervjupersonerna gör dock yttranden som det är viktigt att återkomma
till eftersom de får konsekvenser för lärarutbildningen och ämnesdidaktiken.

Positiva formuleringar – några exempel på intervjupersoners

sätt att tala om undervisning med hjälp av livsfrågor

Tolkningen av hur livsfrågor kan komma in i undervisningen avslutas med
det positiva, i form av ett par exempel från intervjupersonerna. Exemplen är
menade att spegla en förskjutning från mer stofforienterad till mer elevorien-
terad syn på undervisningen, i förhållande till tolkningsverktygets lodräta
axel.

Samuel – att skapa ingångar till bibeltexter

Vi står alltså i det här rummet där det finns en rad planscher, och jag bad dig
komma in hit därför jag tror att det här finns en huvudidé om vart åtminstone
jag har drivits i religionsundervisningen i princip under alla åren. Och det är
att varje plansch illustrerar dels på något vis ett bibelinnehåll och dels någon
form av livsfråga. Och det enklaste är ju den som handlar om, det är fyra bil-
der, det finns ett brottsregister som slits sönder, en bild på Jesus där han ber
Fader förlåt dem…, det finns två bilder som illustrerar friheten – två ungdo-
mar som går emot ljuset och en som gör volt med sina skidor. Och väldigt
ofta har alltså de svarat om förlåtelse och utgångspunkten har då blivit: vad

31 Julia syftar troligen på det som ibland kallas ”berättelsepedagogik” och är en försöksverk-
samhet som bedrevs från dåvarande Högskolan i Karlstad under 1980-talet med start 1979.
Förkortningen är FöRe. Ingrid Emanuelson framhåller förutom den redan nämnda Björn
Skogar, sig själv men initialt också Henry Cöster och Kjell Härenstam som aktörer i försöks-
verksamheten (Emanuelson 1998: II:20). Av hennes redogörelse för berättelsepedagogiken att
döma verkar den viktigaste skillnaden mellan FöRe och UMRe vara att FöRe vill etablera en
läsning av bibeltexter som de kallar för livstydande. En läsning som skiljer från vad hon kallar
en mer informativ och kritisk läsning, som hon med stöd i en text av Björn Skogar anser att
UMRe uppvisat, i varje fall när det gäller bibeltexter (Emanuelson 1998: II:15). Björn Skogar
kritiserar i den texten såväl UMRe som en del andra insatser när det gäller sättet att etablera
en läsning av bibeln som (icke-)litteratur i skolan. Skogars studie har titeln ”Mera stenar än
bröd” (Skogar 1984). Emanuelson förtydligar senare i sin text berättelsepedagogiken ytterli-
gare (Emanuelson 1998: II:28 ff).
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blir resultatet när du blir förlåten? Och sen har vi kunnat fördjupa oss i sam-
talet. Jag vet inte, det kan ju vara som en illustration på någon av dem, det
räcker väl. (Samuel)

Detta exempel på hur livsfrågor kan användas i undervisningen får eleverna
genom en illustration, en plansch som består av några bilder som skall illu-
strera samma livsfråga på varje plansch, och med den vägledningen får alltså
eleverna en ingång i bibeltexter. Samuel ger med sitt sätt att vägleda elever-
na en konkret och handfast exemplifiering av att livsfrågor är gemensamma
och att livsfrågor också finns i bibeltexter. Om det är en för eleverna aktuell
livsfråga som på detta sätt får fungera som ingång i stoffet är naturligtvis
omöjligt att besvara. Samuel talar explicit om just bibeltexter när han resone-
rar om livsfrågor på detta sätt. Det är naturligtvis möjligt att se detta som ett
exempel på hur man med hjälp av livsfrågor kan hantera mötet mellan ett
ämnesstoff och moderna svenska elever. Samuel fokuserar dock i sitt exem-
pel på elevernas ointresse just för bibeln och Jesus. Om exemplet vidgas
skulle motivationen kunna handla om avståndet i tid och rum.

Simon och Stefan – livsfrågor som en plattform

i mötet mellan stoff och elever

Jaa, det går väl ut på lite olika saker, det som står i läroplan och sådant, det
handlar mycket om orientering och med olika religioner och livsuppfattning-
ar och livssyner, men det är ju egentligen inte tycker jag det viktigaste, utan
det viktigaste är ju att försöka ge eleverna någon slags plattform som de kan
bygga vidare sin egen livssyn på, ja det tycker jag nog, de flesta.

JAG: Och om du ska beskriva hur den plattformen ser ut?
SIMON: Ja dels måste de ju ha kunskaper, det är ju viktigt om man ska …

det står att man ska välja, så måste man ju veta vad man har att välja på, så
kunskaper naturligtvis är grundläggande viktigt det tycker jag ju, sedan tror
jag att det är jätteviktigt att man som lärare anknyter då stoffet till livsfrågor,
etiska frågor och existentiella frågor så att de, ja att man kan försöka få ele-
verna att begripa att det är det [som] det handlar om och inte att lära sig en
massa detaljer och fakta för sin [rimligen dess?] egen skull, […]. (Simon)

Eleverna skall få en plattform som består av kunskaper, dvs. ett stoff, som
läraren skall anknyta till livsfrågor, etiska frågor och existentiella frågor.
Simon räknar upp nästan alla de ord som används av intervjupersonerna,
med undantag för livsåskådningsfrågor som han själv annars gärna använder.
Simon talar om dialogen mellan stoffet och elevernas personliga utveckling.
Han ser läraren som den som skall underlätta detta möte genom att anknyta
till elevernas frågor. Det var Simon som varnade för att vissa elever inte
hade livsfrågor aktuella om de t.ex. kom från ”ordkarga miljöer” (se s. 131).
Det kan förstås vara en orsak till att läraren skall skapa en slags modell för
att knyta stoffet till den personliga utvecklingen. Men han talar också om
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kunskaper som det viktiga – utan kunskaper ingen möjlighet till personlig
utveckling. Hos Simon har stoffet tydligt företräde, men stoffet måste sättas i
dialog med eleverna för att undervisningen skall bli meningsfull.

Stefan uttrycker att hans ideala undervisning mycket uttalat skall medla
mellan det ämnescentrerade (den kateketiska) och den elevcentrerade. Han
kallar denna medlande undervisning för berättande i miljön. Han anknyter
till en referens som förebild, Stig Lindholm. Han namnger också vad han
uppfattar som en alltför barncentrerad undervisning med dels ett internatio-
nellt och dels ett svenskt namn:

Nej hör du, så här har jag tänkt då, jag har ju sett konflikten, det finns en sorts
religionsundervisning som är kateketisk till sin kärna, och det finns en som
utgår från barns utveckling och miljö – Goldman! – och det finns en som för-
ankrar religionen i människornas värld, i miljön, jag kan ta ett exempel, det
var i Stig Lindholms läseböcker, han gav ut fem läseböcker: Före Kristus, På
Jesu tid, Efter Kristus, och han kan ju konsten att berätta, och jag har varit
med och sett vilken omsorg han lade ner bara på ett par stycken av de där,
och han kan det här, och när Stig Lindholm berättar om Jesus i Getsemane,
då är det med Jerusalems karta mer eller mindre närvarande på väggen, han
går ner över Sidronsdalen, han går in här under olivträden, bakom murarna
med sina lärjungar, i mörkret. När Sven Hartman berättar om det här på ett
band som jag hade inspelat, så raljerar han närmast med den här bestämning-
en i Jerusalem, och vill betona anknytningen till barnens känslor av över-
givenhet, säger han, kommer jag ihåg på det här bandet, tänk att jag kommer
ihåg det här efter så många år!, och menar att det är på det sättet man måste
söka anknytningen till barnen då, och det ifrågasätter jag faktiskt, om man
gör det bara på det sättet, för att det är inte så många av händelserna i Jesu liv
som går att hänga upp på en sådan anknytning i barnens erfarenhet, det går
ibland, och för mig då, berättelsen om Jesus i Getsemane, det är alltså hans
yttersta prövning i känslan av övergivenhet, och det kan hända att man kan
anknyta till barnen där, om man är skicklig lärare så kanske man kan det,
men jag vet inte, jag har inte lyckats utföra det här någon gång, men det kan
hända att man kantrar över det, så det handlar mer om barnen själva än om
Jesu liv här, så därför har jag känt mig mera hemma då, inte med den kateke-
tiska linjen, för att den är någonting för sig, men med det här berättandet i
miljön. (Stefan)

Salomon och Sara – ett synliggöra grunden för handlingar

Både Salomon och Sara menar att viktigt är att visa att handlingar har en
orsak, en grund eller motsvarande. Det finns något som hjälper den enskilda
människan att välja när man hamnar i situationer där man måste handla. Sara
knyter gärna detta till någon för eleverna aktuell övergångsrit, t.ex. vigseln,
och får dem att prata om varför man kan gifta sig i kyrkan, eller inte, vad
innebär det att gifta sig etc. Hon talar också om begravningen som en över-
gångsrit som inte enbart handlar om sociala skillnader bland människor här
och nu. Det syns skillnad på en rik och en fattigt begravning, konstaterar
Sara. Men det väsentliga är det som finns under ytan – tankarna om betydel-
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sen av denna övergångsrit (se s. 93). På det sättet synliggörs det sätt att tänka
om dessa riter som eleverna inte naturligt har tillgång till. Olika sätt att tänka
om övergångsriterna kan sedan jämföras. Livsfrågorna i form av övergångs-
riter, i existensfilosofisk form, blir hos Sara de jämförelsepunkter som an-
vänds för att fokusera undervisningen om religioner och livsåskådningar.

Salomon ritade upp en figur med två axlar. Den ena axeln, den vågräta,
visade handlingar som syns, t.ex. i form av handlingar mellan människor.
Den andra stod för drivkraften. Det finns ett mönster som hjälper människor
att handla. Detta kan vara religion, vilket för många sekulariserade svenska
skolbarn blir ett sätt att synliggöra religionens betydelse i historia, men ock-
så i mötet med främmande handlingar i andra religioner. Salomon förtydligar
sig med hjälp av en begravning i hinduisk tradition:

men den [sekulariseringen, min anm.] osynliggör den delen av människors liv
som är religion, och när man lär ut religionskunskap då lär man sig liksom att
”de tror på det och de gör si och de gör så”, men varför tror de så?, varför gör
de si och så?, vad ligger det för föreställningar bakom?, vad är det [som] vi
ser uttryck för inne i människorna?, och vilka frågor är det här ett svar på?,
om du tar till exempel likbränningen på Ganges strand, jag menar om jag vill
så kan jag berätta den – jag såg för många år sedan, jag tror det var i tidning-
en Se, en fotograf som gjorde ett stort bildreportage utav just det, och då hade
han bland annat bilder utav själva skallen, när – jag antar att det var så att
hjärnan kokade på något sätt, och sprängde då, så att man såg sådana där lite
…

JAG: Ja det är ju rätt makabert.
SALOMON: Är det religionskunskap?
JAG: Nja. OK
SALOMON: Utan då, det är inte det liksom vad händer då och så vidare,

och vad hemska de är och så där, och kossorna som gick på stranden där och
åt blommorna som man hade haft med sig och allt det här, ja det blir ju bara
absurt, det skapar ingen förståelse. (Samuel)

Den kokande skallen blir för Samuel ett exempel på en obegriplig handling
som om den inte sätts in i sitt sammanhang inte blir religionskunskap efter-
som det inte skapar förståelse för andras handlingar. Att Samuel sedan helst
verkar ha sett läroböckerna strukturerade utifrån ett antal livsfrågor fram-
häver hans vilja att utifrån vissa handlingar synliggöra olika religioner och
livsåskådningar. Samuel verkar vilja ha ett skolämne där strukturen är livs-
frågorna och religionerna och livsåskådningarna får bli olika sätt att svara på
dem. Hur dessa livsfrågor skall kunna vara aktuella för eleverna pratar inte
Samuel om i detta exempel. Men han ser gärna undervisningen som en slags
vidgade samtalsringar. Eleverna pratar sinsemellan, eller med en vuxen om
en livsfråga. Därefter ges tillskott i form av stoff, dvs. undervisningen skall
för Samuel utgå från elevernas livsfrågor men den får på inga villkor stanna
där. Det måste ske ett tillskott i form av stoff relevant för dessa livsfrågor.
Salomon, mer än kanske Sara, har rört sig mot den elevcentrerade polen på
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den lodräta axeln i tolkningsverktyget. Men de är noga med att påpeka att
undervisningen förutsätter både ett stoff och elevcentrering. Eleven blir en
utgångspunkt för undervisningen – men stoffet kommer in i och med att
samtalet vidgas.

Sofia – livet handlar om val

En intervjuperson som har en mycket klart uttryckt och genomgående upp-
fattning om målet med undervisningen och som dessutom kopplar det till
själva undervisningen är Sofia. För henne är dessutom livsfrågor centrala i
ämnessynen:

att göra världen begriplig, att över huvud taget på ett existentiellt plan, då fal-
ler ju det vad, man får ju ingenting med sig, man måste ju ändå få någon
hjälp att handskas med problemen som finns, om man ska ha en existentiell
undervisning.

JAG: Och det tycker du är viktigt?
SOFIA: Vad ska man annars med ämnet till, om man inte ska ha en exis-

tentiell undervisning? (Sofia)

Existentiell undervisning blir ett nyckelord i hennes förklaring av hur ämnet
bör vara. Det betyder att ämnet enligt Sofia skall ge eleverna ”hjälp att
handskas med problemen som finns”. Detta tydliga utpekande av elevens
utveckling som ett mål för undervisningen gör att Sofia placeras längst mot
elevcentreringen på tolkningsredskapets vågräta axel, trots att hon på inget
sätt nedtonar stoffets betydelse. Men der är underordnat elevens utveckling –
det är därför stoffet skall komma in. Vad en existentiell undervisning betyder
förtydligas i ett antal exempel i intervjun. Dels när det gäller att arbeta med
berättelser i undervisningen, dels när det gäller undervisning om personer i
religionernas historia, t.ex. den heliga Birgitta, Martin Luther, Muhammed
m.fl. Dels också när det gäller att arbeta med en berättelse, i detta fall ur
bibeln, och hur det blir till existentiell undervisning:

om vi tar till exempel när Jesus uppväckte, ja Nainberättelsen, den här änkan
i Nain som han träffade på vad, så upptäckte han, eller uppväckte han ju hen-
nes son, då tycker jag att ett rimligt existentiellt berättande, det är att fundera
över den här kvinnan, för det var utav hennes tårar han rördes, när hon kom-
mer gående där i begravningsföljet, och så ska hon följa sin son, sin ende son,
till graven, och hon var änka, det säger oss då att hon hade redan förlorat sin
man, och nu skulle hon, hade hon förlorat sin son, och vilket liv väntade hen-
ne?, och då har vi ju det här att vara kvinna på den tiden, och också hur upp-
delat det var mellan manligt och kvinnligt, så det var ju, jag menar nu inte att
hon inte sörjde både sin man och sörjde sin son ur det här känsloperspektivet
som vi tänker oss idag, men därtill kom att det var ju ett fruktansvärt liv som
väntade henne, det var ju hela hennes försörjning som, nästan, på gränsen till,
existensberättigande som hon begravde, hon begravde väldigt mycket, hon
begravde mer än de flesta av oss, och vad innebar det Jesus gjorde för hen-
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ne?, oavsett hur han bar sig åt, för det vet jag ingenting om, så jag behöver,
jag kan inte ta ställning till hur han bar sig åt vad, men hur som helst så inne-
bar det alltså en upprättelse för kvinnan, hon kunde leva ett hyfsat liv, sedan
kan jag ju ha synpunkter på hur mycket ungarna ska behöva försörja en och
så vidare, men det är inte relevant heller i sammanhanget, [...] utan vilka
hjälpte han?, hur hjälpte han dem?, alla de här frågorna runt omkring, säger
ju mer, eller säger ju väldigt mycket om hur han ställde upp på alla dessa un-
derprioriterade människor.

Sofia eftersträvar vad hon kallar ett berättarseende i undervisningen. Det
skall hjälpa eleverna att fokusera på det som gör undervisningen till existen-
tiell. Berättarseendet betyder att Sofia inte anser att frågan om hur Jesus gick
till väga när han väckte en död, eller motsvarande problem, är det intressanta
– på samma sätt som hon i en annan del av intervjun när det gäller sagan om
Kejsarens nya kläder, inte anser att fokus skall vara på frågan om kejsarens
existens. Hon förtydligar rimligen också berättarseeendet när hon angående
berättelsen om vinundret säger att fokus inte skall vara på hur vatten för-
vandlades till vin, utan på budskapet i berättelsen. Berättarseendet blir ett
slags tolkningsredskap med vars hjälp eleverna skall kunna översätta berät-
telserna till sina egna liv.

Sofia har också en tydlig genomgående tanke, i varje fall i förhållande till
det övriga materialet, i form av fokus på genus och på de underprivilegiera-
de, de svaga i samhället. Hon knyter dessa fokus till sin egen livshistoria,
möjligen beroende på intervjufrågan. Men för henne är det viktigt att upp-
märksamma de villkor som gällde för kvinnor vid den tid som berättelserna
tillkom. Ett ytterligare förtydligande av detta är påpekandet att det s. k. be-
spisningsundrets siffra på 7000 som hur många som mättades inte tar med
kvinnor och barn: ”kvinnor och barn oräknade”. Hon förtydligar hur de sva-
ga upprättas, inte bara i berättelser från bibeln som i detta exempel, utan
också t.ex. i sagan där de underprivilegierade ofta segrar.

Men det existentiella handlar också om hur änkan i berättelsen i exemplet
fick sina livsvillkor förändrade. Vad innebar det på den tiden att bli en änka?
Vilka livsmöjligheter hade en änka – hur påverkades hennes liv och de val
hon kunde göra? Att på detta sätt sätta in berättelsen i en tid förenar detta
exempel med hur Sofia tänker om existentiell undervisning när det gäller
personer från religionens historia. Tydligast kanske i exemplet om den heliga
Birgitta:

jag tycker att de kyrkohistoriska personerna, ska man använda samma sätt att
berätta, som jag här nu försöker beskriva, så att – alltså ur ett existentiellt
perspektiv, existentiell berättelsepedagogik – så när jag berättar om den heli-
ga Birgitta, så ska inte det vara att jag har historia, och samhällskunskap eller
någonting, integrerat, och så slänger jag dit lite, på 1300-talet, slänger jag dit
lite Birgitta som liksom knorr på svansen, eller också bara som att jag är
tvungen att nämna Birgitta också, på det där lite halvt, utan jag har tvärtom
uppfattningen att vi sätter Birgitta i centrum och utgår från Birgitta, Birgitta
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var en kvinna, som levde i en viss tid, och så kan man se hennes livshistoria,
och vilka val hon utsattes för, för alla vi människor utsätts för val, i livet be-
roende på [att] vi föds in i ett samhälle, det har vi alla gjort, och det gjorde
hon också, och vad var det hon råkade ut för?, och vad var det som kom att
forma hennes liv, och vilka aktiva val gjorde hon?, och vart ledde det?, och så
vidare, och ur det perspektivet så är hon dels en fantastisk kvinna, dessutom
så får jag liksom den tiden, levandegöra den tiden, hur det var att vara männi-
ska och, ja kvinna då, jo men även människor, det var, hon samspelar ju med
alla dessa herrar, och hur förhöll hon sig till makten, och detta att hon blev
bortgift, och vad hon egentligen ville, och sådana saker, alltså ett verkligt ex-
istentiellt perspektiv, och också att hon så småningom, när hon bodde där på
sin herrgård, då hade hon kommit ganska långt i sin utvecklingsprocess, och
åkte upp till Stockholm och hämtade prostituerade och sedan tog dem med
hem till gården, eller godset, och på något sätt gav dem nya chanser, och de
kunde välja mellan, ja först så fick de gå i skola där, och lära sig vissa ele-
mentära saker, och så sedan fick de välja, det fanns ju bara tre karriärmöjlig-
heter att välja, och skulle man då välja bort att vara prostituerad, så hade man
att gå i kloster eller gifta sig vad, det var det som man kunde välja på, och
hennes pappa ville ju att hon skulle gifta sig, själv ville hon gå i kloster, för
att prata om i kloster idag, det låter ju trist för många människor, men på den
tiden så innebar det frihet, eftersom man var helt underställd mannen och
hade man fått tag på ett bra exemplar så var det ju ganska ok då, någorlunda,
men hade man inte fått det, alltså man var på något sätt bara en skugga vad,
så man hade liksom inget eget liv, utan man hade ju liksom gett bort det, och
bestämmande, men hon utvecklas, får man följa hennes utveckling vad, hur
hon så att säga förhåller sig till detta, och ändå försöker få in det som hon
hade uppfattat. (Sofia)

Återigen framhåller Sofia ett genusperspektiv i det att hon betonar att Birgit-
ta var en kvinna i en tid som är skild från elevernas samtida. Det betyder att
Birgittas liv gav andra möjligheter – hon hade vissa val hon kunde göra.
Sofia säger att dessa är begränsade till tre. Ett av dem är klostret och det blir
viktigt för Sofia att förklara för eleverna konsekvenserna av Birgittas val i
den samtid hon levde i. Den existentiella undervisningen är för Sofia att
använda berättelser för att få perspektiv på elevernas egna livssituationer.
Undervisningen skall ge ”Ett tankeredskap för att kunna tackla livet” (Sofia).

Men den existentiella undervisningen är för Sofia också knuten till tankar
som redan lyfts fram (s. 98). Där uttalar hon en uppfattning om vad det är att
vara människa. Tydligast kanske detta blir när Sofia förklarar sitt mål med
undervisningen i förhållande till Martin Buber och Viktor Frankl:

[...] över huvud taget har han [Martin Buber, min anm.] påverkat mitt, ja mitt
sätt att handskas med religionsämnet tycker jag nog, ja det är ju relationsper-
spektivet, det handlar ju om relationerna …

JAG: Mellan?
SOFIA: Människa – människa, människa – natur, människa – gud, det är

ju det han tar upp, och att de hänger ihop, sedan om man vill kalla gud för
gud, eller om du vill kalla gud för livet, eller vad man nu vill kalla det, det är
en smaksak, det säger Buber också, att det är ju – ja, en del kan inte ta ordet i
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sin mun för att det är belastat för dem, genom deras tidigare erfarenheter, det
beror ju på hur de har mött det, begreppet, men ändå, det hänger ihop, hela li-
vet hänger ihop, och alla de här relationerna hänger ihop

JAG: Det är ganska mycket existentiella, eller kanske rent av existentialis-
tiska tankar som jag tycker jag hör i ditt sätt att prata om ämnet

SOFIA: Både och
Jag: För jag har hört ord som val, medvetna val, etc. och det blir för mig

ganska tydligt existentialistiska
SOFIA: Ja, men också när jag inte väljer, så är det också ett val.
JAG: OK, och den biten finns i livet?
SOFIA: Ja, men ibland väljer jag inte, utan jag låter mig drivas både hit

och dit, men det är också ett val, för jag får ju ta konsekvenserna, jo jag är
väldigt intresserad av Frankl …

JAG: Det vet jag inte vem det är, i varje fall inte på rak arm
SOFIA: Livet måste ha mening, har han skrivit, Viktor Frankl.
JAG: Jag kan läsa på …
SOFIA: Läs gärna Viktor Frankl, han satt i koncentrationsläger, och över-

levde mentalt, ja fysiskt också, han opponerade då mot psykoanalys och dyli-
ka ting, och logoterapi var väl hans terapi, vilket har att göra med – det är en
meningsterapi, han sätter meningen i centrum, livets mening, skriver han om.

Sofia uppfattar livet och människans roll i det, i tankar som är färgade av
Martin Bubers tankar om religion som relationer och av Viktor Frankls tan-
kar om att människan har en vilja till mening i sitt liv. En tanke som det inte
är särskilt vågat att sätta in det sammanhang som existentialismen som livs-
åskådning, i en ganska vid bemärkelse, kan anses stå för. En uppfattning om
människan som en varelse som hela tiden har att göra val. Ett försök att kny-
ta samman Sofias tankar om existentiell undervisning blir då att hon har ett
av existentialism, Buber och Frankl färgat sätt att se på människan som en
varelse som i olika tider och i olika rum har att göra val. Dessa val begränsas
av de olika tiderna och de olika rummen. Men gemensamt är att människan
har att göra val. För att kunna göra sina egna val behöver de få tankeredskap
och det ges i form av berättelser som ger en repertoar av tankar om valmöj-
ligheter, men också ett berättarseende som ger eleverna möjlighet att förstå
berättelserna som berättelser om just existentiella val.

En summering av rösterna i intervjuerna

Frånsett två intervjupersoner, som använder livsåskådningsfrågor – även om
inte heller någon av dem använder enbart det uttrycket – är livsfrågor det
helt dominerande uttrycket. Ibland talas om existentiella frågor och etiska
frågor, men variationen hos en och samma intervjuperson är påfallande liten.

Det i särklass vanligaste exemplet på livsfråga är döden och vad som
händer i samband med den. Men hos några intervjupersoner ställs denna
livsfråga mot frågor som de framhåller som mer näraliggande för eleverna,
t.ex. frågor som mobbning, och om att ligga sist i matteboken. Dessa frågor
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framhävs av en intervjuperson ganska uttryckligen som viktiga att uppmärk-
samma utöver just döden som han anser fått dominera för mycket.

Ett sätt att förtydliga livsfrågor är att knyta det till t.ex. existensfilosofi.
Intervjupersonerna nämner namn som skall förtydliga livsfrågor. Det kan
vara Benkt-Erik Benktson, Martin Buber, Lars Gyllensten, Viktor Frankl.
Men också den kristne teologen Paul Tillich spelar här roll. Det är främst de
seniora intervjupersonerna som för fram dessa namn. En av de yngre för i
stället fram vad som sägs i ett TV-program för att förtydliga vad livsfrågor
är.

Några av intervjupersonerna betonar att livsfrågor inte får bli för indivi-
duella, tydligt hos Jenny. Hon menar dels att livsfrågorna inte skall hämtas
från alltför närliggande exempel – då kan det tydligt personliga försvåra en
diskussion mellan eleverna. Därför knyter hon hellre livsfrågorna till berät-
telser, t.ex. till sagor. Men hon menar också att livsfrågor skall ta fasta på
vad hon kallar det samhälleliga – livsfrågor är gemensamt intressanta efter-
som de ger förståelse av en gemensam situation.

Livsfrågor blir för många intervjupersoner den mötespunkt som de anser
måste finnas mellan ämnets innehåll och elevernas erfarenheter. Livsfrågor
kan inte utgöra ämnets hela innehåll enligt någon av intervjupersonerna, i
varje fall inte om de förstås endast som elevernas aktuella frågor. De är mera
något man utgår från, eller anknyter till för att nå fram till ämnets innehåll.
Detta sagt måste påminnas om att det verkar finnas stor förståelse för att
livsfrågor är en stor del av ämnets innehåll enligt, i varje fall vissa, intervju-
personer.

Men livsfrågor är inte enligt alla intervjupersonerna något som är natur-
ligt för alla elever. En del elever kommer från miljöer där denna sorts frågor
inte diskuteras, och för dessa elever kan avståndet till livsfrågorna vara lika
långt som till ämnets mer traditionella innehåll. Över huvud taget verkar
intervjupersonerna positiva till elevernas intresse för skolämnet. Undantag
som framhålls är dels en skoltrötthet i allmänhet, dels en politisk kritik av
ämnet som knyts till religionskritiska strömningar med marxistiska förteck-
en.
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Livsfrågor – kursplanerna och intervjuerna
relaterade till varandra

Detta kapitel är det tredje som följer samma struktur med fokus på vad, var-
för och hur. Tidigare inom respektive material, och nu likheter och skillnader
som framträder mellan de båda materialen. Här börjar också sökandet efter
de likheter och olikheter i dialogicitet som kan finnas i materialen – genom
att i varje fall yttrandenas explicita anknytningar till texter utanför dem själ-
va lyfts fram. Detta är en del av vad Robbins kallar ”intertexture” (Robbins
1996: 40f). Fokus här är alltså inte så mycket skillnader inom de två materia-
len utan mellan dem – även om också skillnader mellan yttrandena inom
respektive material också går att förstå som intertexture. Kapitlet avslutas
med en närläsning av Lgr 69 för att tydliggöra den struktur kursplanen är ett
exempel på, dvs. ett exempel på dialogiciteten i kursplanerna.

Vad?

Den kanske mest tydliga skillnaden mellan intervjuernas och kursplanernas
yttranden är att kursplanerna har ett antal olika utryck som används för den
sorts frågor som kan vara livsfrågor. Utöver livsfrågor används i kursplaner-
na religiösa och etiska samtal, ibland i omvänd ordning, livsåskådningsfrå-
gor, tros- och livsåskådningsfrågor, frågor om livet och tillvaron, existentiel-
la frågor. Ytterligare tillkommer en del mer konkreta exempel som ofta räk-
nas upp i par, vanligast liv och död.

Hos intervjupersonerna dominerar i stället livsfrågor. Antalet uttryck som
används är mindre, konsekvensen i användandet av just ordet livsfrågor blir i
och med det större. Men livsfrågor är inte det enda uttrycket där heller.
Ibland används existentiella frågor. Det uttrycket förekommer hos 8 inter-
vjupersoner32. Det saknas hos en junior kvinna och tre seniora män. Livs-
åskådningsfrågor är vidare klart mer ovanligt bland intervjupersonerna än i
kursplanerna. Endast två intervjupersoner använder överhuvudtaget uttrycket
livsåskådningsfrågor och de är båda seniora (Susanna och Sebastian).

32 I en av intervjuerna är det dock jag som intervjuare som introducerar livsfrågor. Intervju-
personen har inte använt det tidigare i intervjun.
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I och med detta kan också hävdas att uttrycket livsfrågor spelar större roll
i lärarutbildarnas yttranden än det gör i kursplanerna. För livsåskådningsfrå-
gor är förhållandet det motsatta.

När intervjupersonerna skall förklara livsfrågor använder de ibland expli-
cita referenser till texter med hjälp av namn. Detta är vanligast i den seniora
gruppen. Exempel på sådana referenser är Viktor Frankl, Martin Buber, Paul
Tillich och Lars Gyllensten. Det förekommer även mer allmänna referenser
till riktningar som existentialismen eller existensfilosofin, eller så sätter de in
sin exemplifiering i ett sammanhang genom att kvalificera livsfrågor till t.ex.
existensfrågor (som Susanna och Sara). Ibland blir dessa referenser väldigt
vaga – som Johans referens till ”en kvinna på TV”. I kursplanerna förekom-
mer – med något enstaka undantag – överhuvudtaget inte denna sorts refe-
renser till yttranden utanför kursplanerna själva (se vidare närläsningen av
Lgr 69 nedan som vill förtydliga detta).

Livsåskådningsfrågor ingår i en kedja av yttranden som kan exemplifieras
av Anders Jeffners livsåskådningsforskning. I en text exemplifierar han den-
na sorts frågor med motsättningen mellan materialism och idealism (Jeffner
1968). Ett ytterligare yttrande som skulle kunna nämnas för denna röst är
Torsten Åbergs redan tidigare nämnda (Åberg 1952). Denna sorts livsåskåd-
ningsfrågor verkar vara förenliga med det som inom tros- och livsåskåd-
ningsforskning kallas livsåskådningsdebatten. En text – inte nämnd men
ändå spridd – skulle då vara Ingemar Hedenius Tro och vetande. Bland in-
tervjupersonerna använder i varje fall en intervjuperson (Samson) frågor om
tro och vetande på ett sätt som gör denna association möjlig33.

I kursplanerna går livsåskådningsfrågor också att sätta in i de kedjor av
yttranden som kanske tydligare syns i det att livsfrågor nämns i samband
med livsåskådningar och livsåskådningsdebatt första gången i Lgr 69. Kurs-
planerna ger fingervisningar om att livsåskådningsfrågor handlar om frågor
som sätter de religiösa sanningarna i fråga. Och med tanke på den tid som de
tidigaste kursplanerna skrevs i blir då även i detta fall Ingemar Hedenius
religionskritik ett möjligt yttrande i en sådan kedja.

Existentiella frågor kan på samma sätt hänföras till yttrandekedjor som tar
sin utgångspunkt i existensfilosofiska eller existentialistiska yttranden. Hos
intervjupersonerna är anknytningen explicit hos en intervjuperson (Sara)
som nämner Benkt-Erik Benktson som skrivit om livsfrågor inom existens-
filosofi (t.ex. Benktson 1990). En annan kedja som yttrandena tydliggör blir
filosofin existentialism (Sofia), vilken som litterär strömning kartlagts av
Thure Stenström (Stenström 1966), men också författaren Lars Gyllensten
nämns av intervjupersonerna (Samson). Här kan dialogiciteten mellan frågor
om livet och tillvaron, och existentiella frågor poängteras. Kursplanernas
uttryck ”frågor om livet och tillvaron” blir då ett uttryck som inte lika expli-
cit kan inordnas i existensfilosofins kedja av yttranden. Det är vagare och för

33 Hedenius namn och debatten om tro och vetande nämns i en av intervjuerna.
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tanken till ontologi och antropologi i mycket vid mening – ”att vara en män-
niska” – ett uttryck som flera intervjupersoner använt.

En livsfråga som nästan alla intervjupersoner nämner är döden, dvs. tan-
kar om vad som händer när livet på jorden tar slut. Ofta insatt som ett syn-
liggörande av de tankar som ligger bakom handlingar i samband med döden.
Så gör t.ex. Salomon när han vill att likbränningen på Ganges strand skall
skildras på ett sådant sätt att den skapar förståelse. Så gör också Sara när hon
talar om att det viktiga för religionskunskapsämnet inte är att diskutera de
sociala skillnaderna vid en begravning, utan tankarna bakom riterna. Men
det finns också de som tar avstånd från döden och hellre vill fokusera på för
eleverna mer vardagliga, nära, livsfrågor som problem i kamratkretsen och
skolarbetet (som Johan, Jenny och Josefin).

I kursplanerna är döden inte en lika dominerande livsfråga. Där räknas
upp en hel del exempel på livsfrågor (ofta i par) som sägs kunna vara aktuel-
la för eleverna i en viss ålder. Det framförs dock inga skäl i kursplanerna till
varför just dessa frågor skall vara aktuella för just dessa åldersgrupper. En
del av dessa exempel kan återföras till Tonåringen och livsfrågorna (Skol-
överstyrelsen 1969), den undersökning om livsfrågor som ofta sägs ha före-
gått införandet i kursplanerna. Ett problem med denna tolkning är då det
faktum att en del av exemplen finns uppräknande som lämpliga som religiö-
sa och etiska ämnen redan i Lgr 62, dvs. före det att undersökningen gjordes
(se vidare s. 143).

Varken hos intervjupersonerna eller i kursplanerna är gränsen mellan etis-
ka frågor och livsfrågor särskilt tydlig. För en intervjuperson är snarast skill-
naden i hur man behandlar frågeställningen det som avgör. Ett exempel är
Josefina som sagt att hon ser etiken mer som ett ämnesstoff, och livsfrågorna
mer som ett formulerande av egna tankar (s. 98).

Varför?

Som tidigare framgått har kursplanerna som huvudsakliga motiv till livsfrå-
gorna att de dels underlättar översättningen av ett främmande stoff till ett
språk som eleverna har närmare till, dels att livsfrågorna skapar engagemang
eftersom det finns allmänna livsfrågor som alla människor brottats med.
Delar av dessa motiv kan sammanfattas med den moderna människans situa-
tion som sekulariserad i stor utsträckning. En viktig aspekt i dessa motiv är
också att livsfrågor sägs möjliggöra jämförelser mellan religioner och livs-
åskådningar över tid och rum, samt slutligen att bearbetandet av livsfrågor är
en del i en personlig utveckling.

Hos intervjupersonerna finns enstaka yttranden om elevernas bristande
engagemang, eller negativa inställning, till skolämnet. Men de är ganska få
och koncentrerade till gruppen seniora. Det är inte heller säkert att den nega-
tiva inställningen skall förstås som ett bristande engagemang, i varje fall inte
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hos Sara (s. 104) som ju verkar ha haft klart engagerade elever men politiskt
kritiska till religion som fenomen. En intervjuperson påpekar också att ele-
verna nog troligare är skoltrötta i alla ämnen om de är ointresserade i reli-
gionskunskap (Simon).

Liksom i kursplanerna sätts livsfrågorna in i sekulariseringen av två inter-
vjupersoner (s. 103). De nämns också av intervjupersonerna som ett sätt att
strukturera ämnet som möjliggör jämförelser. Men det verkar som om inter-
vjupersonerna lika gärna kan se t.ex. berättandet av bibliska berättelser som
engagerande, så t.ex. Sebastian som berättar om sin åk 8.

En del av det som i kursplanerna ges som skäl för livsfrågorna ifrågasätts
av intervjupersonerna. Det finns röster som ifrågasätter att det finns allmän-
mänskliga livsfrågor, i varje fall är de inte särskilt många sådana (Samson).
De likheter som finns verkar knytas till t.ex. övergångsriter (Sara m.fl.). Där-
emot verkar det finnas en likhet när intervjupersonerna använder uttrycket
”att vara människa” – och t.ex. ställas inför tvånget att göra val i livet.

Det finns också en intervjuperson, Sebastian, som ifrågasätter att eleverna
har närmare till livsfrågorna än till stoffet i övrigt. Han talar om elever från
ordkarga miljöer på ett sätt som kan tolkas som yttranden om livsfrågorna i
ett klassperspektiv, i varje fall om hans yttrande sätts in i Basil Bernsteins
språksociologiska teorier (Bernstein 1971-1990) on språkliga skillnader mel-
lan olika klasser med hjälp av begreppen restricted och elaborated code. Det
Sebastian kallar ordkarga miljöer kan då vara det som Bernstein kallar re-
stricted code, dvs. arbetarklassen där språket inte används på det argumente-
rande sätt som det gör i medelklassen.34

Det går att sammanfatta intervjupersonernas yttranden under detta tema
som att de är positiva till livsfrågor och ser dem som positiva i undervisning-
en, men att de, till skillnad mot kursplanerna, också signalerar medvetenhet
om problem i undervisningen som inte försvinner bara genom införandet av
livsfrågorna. Det handlar om det ev. kvarstående problemet med att jämföra
livsåskådningar över tid och rum utifrån vissa livsfrågor, och om att livs-
frågor inte nödvändigtvis är aktuella hos alla elever.

Hur?

I tre kursplaner finns yttranden om hur livsfrågor kommer in i undervisning-
en i religionskunskap. I Lgr 80 är de närmast frikopplade från det traditionel-
la stoffet i ämnet. I de två andra finns yttranden som talar om att utgå från
eller att anknyta till elevernas livsfrågor. Det är en undervisning som, åtmin-

34 En kritisk granskning av den då i Sverige nya dialogpedagogiken har gjorts av Daniel
Kallós. Dialogpedagogiken introducerades senare än livsfrågorna, men i båda betonas vikten
av elevernas erfarenheter i undervisningen. Kallós betonar i sin kritiska granskning klassens
betydelse för en sådan undervisning starkt (Kallós 1978).
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stone inledningsvis, startar i för eleverna aktuella frågor, eller vad som kan
antas vara för ungdomar i allmänhet aktuella livsfrågor. Ett ord som då ofta
används är ”utgångspunkt”.

Kursplanerna kan också tolkas som att livsfrågorna ännu mer systematiskt
kan strukturera undervisningen – en livsfråga kan användas för att jämföra
religioner och livsfrågor och dessutom kan denna sorts undervisning vara en
viktig del i elevernas personliga utveckling. I varje fall genom att på detta
sätt skapa förståelsen för att livsfrågor är frågor som människor brottats med
i andra tider och i andra kulturer. I kursplanen för gymnasiet, Lgy 70/78,
beskrivs detta som ett ”samspel” mellan stoff och elevernas livsfrågor.

Intervjupersonerna värjer sig tydligt mot ett bestämt sätt att använda livs-
frågor i undervisningen som de ser som att ”utgå” från men att sakna rikt-
ning eller koppling till stoffet. Ordvalet är ganska drastiskt, som t.ex.
”svammeltyckande”, ”ingen input”, ”utgå från men gå vart?”, (Sofia, s. 98).

Om detta är en kritik av just Lgr 80 är omöjligt att avgöra, men det är i
alla fall en kritik av att inte hålla ihop den personliga utvecklingen och det
traditionella stoffet. Att hålla ihop stoff och personlig utveckling är för inter-
vjupersonerna oftast mycket viktigt. Det sätt de talar om livsfrågorna i un-
dervisningen på kan ofta kopplas till uttrycken att utgå från, eller att anknyta
till. De som talar om att utgå från kan t.ex. beskriva livsfrågornas roll som ett
sätt att strukturera ämnet. Det kan också tolkas som att själva bearbetandet
av livsfrågorna är viktigt i sig. Exempel på intervjupersoner som på detta sätt
talar om att utgå från livsfrågor är Salomon och Samuel. Salomon menar att
livsfrågorna borde strukturera undervisningen – vilket rimligen delvis kom-
mer i spänning med att livsfrågorna skall vara för aktuella eleverna. Samuel
utgår från en livsfråga som kan vara unik för just de bibeltexter han för till-
fället vill introducera, vilket kan tolkas som att urvalet av livsfrågor är större
än för Salomon. Men det kan också tolkas som att livsfrågorna för Samuel
hårdare knyts till att förbereda ett på förhand bestämt stoff, i hans fall studiet
av bibeltexter.

Sebastian talar snarare om att anknyta till livsfrågor, Han förutsätter dem
inte som aktuella hos eleverna – i varje fall inte hos alla elever. Han talar om
”plattformar”, på ett sätt som mycket starkt påminner om yttrandena om
samspel i Lgy 70/78. Livsfrågor blir för honom på detta sätt en möjlighet att
lyfta fram att handlingar har en orsak, en grund, i form av en förståelse av
tillvaron som livsfrågorna kan visa på. En tanke som påminner om Salomons
tanke på samspel mellan yttre och inre återgiven i en av hans illustrationer
under intervjun. Det handlar om en undervisning som inte stannar i beskri-
vandet av religioner och livsåskådningar med fokus på deras yttre, vad som
görs, utan också på varför det sker, det som ofta kallas ett inre.

Att livsfrågorna skall strukturera undervisningen är också tanken hos So-
fia med den existentiella undervisningen. Egentligen är det inte vissa livsfrå-
gor hon sätter i centrum, utan ett närmast existensfilosofiskt sätt att se på
livet som att där tvingas människan välja. Hon verkar vilja sätta denna syn
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på människan som det förklarande mönstret i undervisningen. Et mönster
som hela tiden kan användas på studiet av historiska personer, som t.ex. den
Heliga Birgitta, Jesus och Muhammed. Men det är också ett mönster som
eleverna skall förstå har relevans för deras livssituation, och därmed att de
tvingas att välja. Hon vill att hennes undervisning på detta sätt skall bli en
förberedelse för deras kommande val senare i livet – undervisningen får ge
handlingsberedskap, inte enbart intellektuellt övervägande om det finns en
gud eller inte.

Tankefiguren – några tyngdpunkter

På samma sätt som vid tolkningen av kursplanerna särskiljs tyngdpunkterna
för grund- och gymnasieskola. Det är däremot inte nöjligt att differentiera
lärarutbildarnas praktik – om de utbildat grundskolelärare eller gymnasie-
lärare på något systematiskt sätt eftersom det inte följdes upp under intervju-
erna. Några ger exempel som tydliggör deras praktik, men det går alltså inte
att göra det systematiskt och det är orsaken till att någon motsvarande upp-
delning som för kursplanerna inte görs för lärarutbildarna. (Tankefiguren
introduceras på s. 63)

Vad?

Jag presenteras tyngdpunkterna utifrån respektive skolform och börjar med
grundskolan

Grundskolan

De uppräknade exemplen på livsfrågor är inte explicit relaterade till några
religioner, eller livsåskådningar. Det är t.ex. ”liv och död” vilket ju innefattar
allt. Frågorna går att förstå som individrelaterade, kanske särskilt i Lgr 69. I
Lgr 80 finns konflikt på olika nivåer framskrivet som perspektiv för frågorna
(i varje fall i den för SO och NO gemensamma delen av kursplanen). Då
finns även för grundskolans högstadium en betoning på könsrollsfrågor.
Möjligen är det en progression i frågorna att de rör sig från individnivå mot
en mer gemensam nivå, ett mer generellt plan? Men denna eventuella pro-
gression är inte spårbar på samma sätt när frågorna exemplifieras i den äm-
nesspecifika delen av kursplanen. Inte heller konfliktperspektivet syns lika
tydligt där.

Det blir därför svårt att med hjälp av uppräkningen i grundskolans läro-
planer placera in livsfrågor i något av tankefigurens fält. Något exempel är
trots allt taget från en bestämd religions tradition – t.ex. ”frälsning och nåd” i
Lgr 80 – men de flesta är så allmänt formulerade att de nog kan föras till
vilken position som helst utmed den horisontella linjen – de kan kopplas till
vilket urval som helst. Exemplen på livsfrågor torde inte begränsa ämnet till
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något stoff (eller kanske snarare placera in det i vissa bestämda kedjor av
yttranden), snarare tvärtom. I princip kan all mänsklig verksamhet kopplas
till vissa livsfrågor – de kedjor av yttranden som skulle kunna föras in i äm-
net är legio.

Men i kursplanerna finns också livsåskådningsfrågor. Dessa är inte heller
de explicit knutna till någon tradition, men är de inte mer i sig själva del av
en tradition? Så utpekas t.ex. tro och vetande som ett exempel på en livs-
åskådningsfråga och är inte det en implicit inplacering i en på 1960-talet väl
fortfarande livaktig debatt i Ingemar Hedenius efterföljd? I varje fall knyts ju
just livsåskådningar explicit till livsåskådningsfrågor och därmed blir en
inplacering på den horisontella linjen möjlig – det blir då långt ut till höger.
Men inte så långt ut till höger att det inte går att återföra frågorna till just
livsåskådningar i form av etablerade traditioner. Det blir rimligen inte ända
bort till individnivå.

Gymnasiet

De exempel som är de första i kursplanerna för gymnasiet är inte uppräknade
som par, utan uppräkningen där sker i form av ord som åtskiljs av komma-
tecken. Annars återfinns många ord som gemensamma exempel. De är livs-
frågor eftersom det är frågor som de flesta människor torde komma i kontakt
med – de hävdas vara allmänmänskliga i en betydelse. Men en del livsfrågor
sätts in i en religiös tradition, så t.ex. kärleksmotivet i kristendomen. Denna
tydliga anknytning till en kedja av yttranden sker alltså inte när det gäller
grundskolan, men kan återfinnas för gymnasiet. Här utpekas också t.ex. psy-
kologin som en kedja av yttranden som har relevans för livsfrågor. Stoffet
anknyts tydligare till livsfrågorna. Men det behöver inte betyda att urvalet av
stoff begränsas – psykologi skulle kunna ses som en livsåskådning, i varje
fall en bestämd skolbildning inom psykologin som sker genom utpekandet
av Freud, vilket placerar även gymnasiets kursplaner långt till höger på den
horisontella axeln.

Lärarutbildarna

En tydlig skillnad mellan kursplanerna och lärarutbildarna är att det hos lä-
rarutbildarna finns fler exempel på explicita anknytningar till kedjor av ytt-
randen i form av anknytningar till t.ex. namngivna personer: Lars Gyllen-
sten, Victor Frankl, Martin Buber, Paul Tillich. Därigenom sätts uttrycket
livsfrågor in i en mer tydliggörande röst – betydelsen av vad som är en livs-
fråga fixeras till en tradition och dess förståelse. Andra exempel som på detta
sätt förtydligar livsfrågor är att anknyta till gränssituationer, genom t.ex.
ordet övergångar som då anknyter till övergångsriter och Gennap, eller ge-
nom att sätta in det i en allmän filosofisk tradition, som t.ex. existentialis-
men. Ytterligare andra sätter in livsfrågorna i en tolkningstradition av t.ex.
bibeltexter. I det senaste fallet är stoffet tydligt begränsat i förhållande till
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andra exemplifieringar – och därmed också lättare att placera in i tankefigu-
rens fält.

På detta sätt införs en avgränsning av förståelsen av vad som är en livs-
fråga genom att andra möjliga betydelser, röster, kommer i skymundan. Det-
ta behöver dock inte betyda att det möjliga stoffet som ingår i skolämnet
begränsas. De lärarutbildare som knyter livsfrågor till det gemensamma
tvånget att göra val i livet har inte begränsat vad som kan ingå i skolämnet.
Men givet en tydlig markering av det perspektiv som ämnet skall ge i mötet
med stoffet (mer om detta under ”hur” nedan).

Men även hos lärarutbildarna finns exempel på förtydligande av livsfrå-
gor genom vaga anknytningar, dvs. det blir upp till den tolkande att konstru-
era en kedja av yttranden på samma sätt som i kursplanerna, kanske främst
för grundskolans.

Varför?

Grundskolan

En tydlig placering av en motivering är möjlig i Lgr 69. Där står som tidiga-
re visats att:

Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn
och ungdom. (Lgr 69: 176)

En sådan motivering placerar in livsfrågorna på den nedre delen av tankefi-
gurens lodräta del mot elevcentrering som begrepp. Eleverna – barn och
ungdom – har en upplevelse som förs fram som motivet till livsfrågorna. Hur
ordet fundamentala skall förstås har tidigare också det tidigare visats som ett
problem, och det gör det möjligt att förstå det antingen som en avgränsning
av vilka livsfrågor som skall studeras, eller som att livsfrågorna är funda-
mentala i sig.

Men vad betyder det för stoffet i ämnet? Finns fundamentala livsfrågor
endast längre till vänster på tankefigurens vågräta linje? Eller är de funda-
mentala för att de finns utefter hela linjen? Om jag i stället försöker föra
denna formulering till de fyra fälten så är det inte heller nu självklart vilka
fält som denna formulering betonar, eller ev. utesluter. Fundamentala livs-
frågor kan ju faktiskt hänföras till alla fyra fälten – men den stora betoningen
av elevernas upplevelser gör fält 3 och 4 till de viktigare i denna motivering.

Motiveringen i Lpo 94/94 är måhända ännu svårare att placera in. Men
den torde hamna längre upp på den lodräta linjen. Det är inte elevernas star-
ka upplevelse som är betoningen, utan:

Varje människa har en mer eller mindre uttalad strävan att finna samman-
hang i, tolka och tyda tillvaron. Detta kommer till uttryck i traditioner, riter,
berättelser och myter. (Lpo 94/94: 39, kursivering tillagd)
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Motiveringen till livsfrågorna måste dock sägas betona eleverna i det att de
också är människor med denna strävan. Att denna strävan sedan lett till tradi-
tioner, berättelser och myter visar hur stoffet kommer in. Men det är inte
stoffet som betonas i motiveringen. Möjligen betonar rent av Lpo 94/94 star-
kare fält fyra än Lgr 69 i det att det inte längre är fundamentala livsfrågor
som talas om – utan:

kunna reflektera över och formulera sig kring för dem viktiga livsfrågor och
religiösa och etiska frågor (Lpo 94/94: 40, kursivering tillagd)

Gymnasiet

Som redan framförts har Lgy 70/78 en formulering som går att förstå som en
motivering (se s. 80). Där betonas att ämnet handlar om ”ofrånkomliga och
ständigt återkommande livsfrågor”. Här blir problemet med förståelsen den-
samma som för formuleringen fundamentala för grundskolan. Dels påpekas
att eleverna i ämnet möter ett stoff som är från en annan tid – ett översätt-
ningsproblem betonas. Dels dras också en slutsats, att i och med avståndet
mellan stoff och elever så blir ”Inriktningen på allmänmänskliga livsfrågor
[…] pedagogiskt angelägen då flertalet elever endast har tillfällig och ytlig
kontakt med religiösa institutioner” (Lgy 70/78: 6). Detta är samma proble-
matik som förts fram med ämnet redan i Lgy 64 i skildringen av den moder-
na människans situation som sekulariserad, även om livsfrågor inte återfinns
som ord i texten där. Ordningen i argumentationen leder till att denna moti-
vering bör placeras in i fält tre eller fyra. Inte heller denna gång är det tydligt
vilket av de två fälten som är mest betonat. Möjligen kan formuleringen om
livsfrågor som allmänmänskliga förstås som att det är något som håller ihop
religioner och livsåskådningar. Det kan i så fall förstås som en betoning mot
fält tre mer än mot fält fyra.

Lärarutbildarna

Som framgått upptar yttranden om motiv till livsfrågornas införande en
ganska obetydlig plats hos lärarutbildarna. Det som framförs påminner om
det som framförts i kursplanerna. Dels framför Susanna (s. 103) sekularise-
ringen och dess konsekvenser i att inga utgångspunkter självklart längre
fanns i ämnets stoff. Dels framför Salomon (s. 103) behovet att kunna skapa
förståelse för religion i allmänhet, men också religionernas betydelse i andra
kulturer. Detta kan förstås som en placering mot de två undre fälten på tan-
kefigurens lodräta linje. De handlar ju om nödvändigheten av att betona ele-
verna så att ett möte mellan eleverna och stoffet skall kunna komma till
stånd.

Men en av lärarutbildarna framför också att livsfrågorna måste förstås i
ett skolpolitisk sammanhang (Susanna s. 103). Livsfrågorna blir ett medel
för att kunna behålla ämnet inom ramen för en obligatorisk skolform. Något
som egentligen faller utanför vad tankefiguren skall synliggöra, men som
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fäster uppmärksamheten på utgångspunkterna för denna studie. Såväl den
om kursplaner som politiska kompromissprodukter, som den om ämnen som
föränderliga föreningar (”amalgationer”) som förändras över tid. Här betonas
också att urvalet av ämnen i en läroplan inte är självklart. Allra minst i ett
internationellt sammanhang!

Hur?

Grundskolan

En utgångspunkt för tolkningen av betoningen i grundskolans kursplaner
finns i Lgr 69:

Väsentliga livsfrågor: Frågor kring livsåskådning och etik med särskild ton-
vikt på för ungdom aktuella problem, belysta utifrån dels den kristna tros-
och livsuppfattningen, dels andra livsuppfattningar. (Lgr 69: 177)

Här fungerar livsfrågor som en urvalsprincip genom betoningen av väsentli-
ga – som tidigare påpekats utan att ange väsentliga för vem. Men en möjlig
tolkning genom fortsättningen i citatet är att de skall vara väsentliga för ele-
verna. Livsfrågorna kan sedan belysas med hjälp av tankar från kristendo-
men och andra ”livsuppfattningar” ett ord som nog måste anses ha ersatts av
livsåskådningar i senare kursplaner.

Ett försök till inplacering betonar eleverna på den lodräta linjen. Stoffet
skall belysa elevernas aktuella problem. Men om betoningen ligger på fält
tre eller fyra förblir vagt. I varje fall är inte stoffet begränsat till kristen-
domen utan det ingår fler livsuppfattningar. Här antyds också ett oproblema-
tiskt förhållande mellan elevernas aktuella livsfrågor och stoffet. Stoffet kan
belysa elevernas aktuella problem, dvs. det finns en möjlighet att relatera
stoff och elevers aktuella frågor.

Annars talar kursplanerna antingen om att ”anknyta till”, vilket exemplet
ovan kan förstås som, eller att ”utgå från” elevernas aktuella livsfrågor. I Lgr
69 är nog att ”anknyta till” den vanligaste formuleringen, dvs. utgångspunk-
ten kan lika gärna vara i stoffet som i en för eleverna aktuell livsfråga. Det
viktiga blir att anknyta genom att relatera stoff och elever till varandra. Var-
ningsord utfärdas för en undervisning som är fokuserad på en systematisk
genomgång av stoffet. Livsfrågorna blir en slags minsta gemensamma näm-
nare mellan eleverna och deras erfarenheter och stoffet – dvs. även alla andra
människor och deras erfarenheter.

Lgr 80 intar på ett sätt en särställning i det att undervisningen hela tiden
skall ta sin utgångspunkt i för eleverna aktuella livsfrågor, vilka exemplifie-
ras för de olika stadierna. Livsfrågorna skall inte bara vara utgångspunkt för,
de skall också anknytas till. Det är inte längre stoffet som skall anknytas till
elevernas livsfrågor. Det är elevernas livsfrågor som det skall anknytas till.
Här är svårt att finna något förtydligande av hur stoffet kommer in i under-
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visningen. Därför blir tolkningen av Lgr 80 att den mycket entydigt placerar
in undervisningen i fält 4, det är elevernas livsfrågor som är utgångspunkt
för och som det skall anknytas till. Men vart tar stoffet vägen? Det placeras
”också” in i undervisningen – men det sätts inte på något sätt i relation till
livsfrågorna. Här blir alltså livsfrågorna inte en minsta gemensamma nämna-
re mellan elever och stoff, utan de två polerna på den lodräta linjen lever var
sitt liv orelaterade till varandra. Lgr 80 står ensamt i att på detta sätt betona
ett och endast ett fält av de möjliga när det gäller förståelsen av livsfrågornas
roll i undervisningen.

Ett annat drag som försvårar en inplacering i ett av de fyra fälten när det
gäller kursplanerna för grundskolan är formuleringar av karaktären å ena och
å andra sidan. Den genomgående trenden måste sägas vara en poängtering av
elevernas företräde vid undervisningens utformning på bekostnad av beto-
ningar av stoffet. Men det framträder en undertext av att helst skall både
elever och stoff tillgodoses (dock utan att förfalla till en rent systematisk
undervisning på stoffets villkor, som det formuleras i Lgr 69). Kursplanerna
pekar på en problematik men den behandlas inte på något annat sätt än ge-
nom ”anknyta till” resp. ”utgå från”.

Gymnasiet

Möjligen till skillnad mot vad som sagts om kursplanerna i grundskolan
finns i kursplanerna för gymnasiet formuleringar som kan förstås som försök
att relatera stoffet till eleverna. Det finns två möjliga riktningar i detta möte.
Den ena riktningen går från stoffet och leder fram till en förståelse som har
motsvarighet till en livsfråga hos eleverna. Exemplet är kärleksmotivet som
resultat av studiet av kristendomen (se s. 70f.). Den andra riktningen startar i
stället från eleverna – och visar på problemet med att som lärare kunna kän-
na till vad som kan vara en sådan livsfråga:

Studiet kan också ta sin utgångspunkt i någon konkret livsfråga, hämtad från
elevernas egen värld. Material och analyser från undersökningar av ung-
domskulturen kan därvid vara till god hjälp. (Lgy 70/78: 7)

Men viktigare för tolkningen är betoningen av att detta är två sidor som hör
till undervisningens problematik. Kursplanerna innehåller formuleringar som
försöker relatera dessa två utgångspunkter och problemet med ett stoff och
elevernas personliga utveckling till varandra:

Eftersom de icke kristna religionerna ofta är bundna till för oss främmande
kulturformer, kan det vara svårt att vid ett översiktligt studium uppfatta deras
inre liv och funktion. Om man emellertid strävar efter att relatera de skiftande
religiösa yttringarna till allmänmänskliga problem och människors existenti-
ella situation, kan studiet bli livsnära och möjligheten till förståelsen större.
För att förstå en religion är det väsentligt att se, hur olika religioners svar på
dessa frågor har ett inre samband. (Lgy 70/78: 8)



139

Livsfrågorna blir en slags länk mellan stoffet och elevernas förståelse, på ett
sätt som slående påminner om resonemanget om översättning av religioner-
nas texter från en annan tid till elevernas tid i avsnittet om ”varför” ovan.
Här betonas dock att denna problematik främst skulle vara aktuell för icke-
kristna religioner. Den begränsningen gjordes inte tidigare utan då betonades
(flertalet) elevers sporadiska och ytliga kontakter med religiösa institutioner,
dvs. det som i kursplanerna kallas sekulariseringen, som orsak till problemet.
Viktigt här är dock att livsfrågor på något sätt blir en översättningsform mel-
lan religionerna och eleverna. Det kan förstås som att stoffet och eleverna
kan relateras till varandra med hjälp av livsfrågor. Men var skall då en på det
sättet utformad undervisning placeras in i tankefiguren? Det verkar inte spela
någon roll om den tar sin utgångspunkt i stoffet eller eleverna eftersom den
kan bedrivas åt två riktningar. Det betyder att det måste finnas en oproble-
matisk gemenskap av livsfrågor mellan stoffet och eleverna eftersom under-
visningen i båda fallen kan få samma positiva resultat i form av ett möte
mellan stoff och elever.

Problematiken med betoningen av stoff eller elever behandlas explicit ge-
nom att ämnet tilldelas ett antal dimensioner, en mer fokuserad på eleverna –
en existentiell – och en mer stofforienterad. Det föreskrivs att en meningsfull
undervisning måste uppmärksamma ämnets olika sidor, och det kan ske ge-
nom livsfrågorna som då blir en minsta gemensamma nämnare mellan ele-
verna här och nu och stoffet som kan vara åtskilt genom olika kulturer, eller
genom sekulariseringen beroende på vad som lyfts fram i vilken kursplan.

Lärarutbildarna

När nu yttrandena från lärarutbildarna sätts i förhållande till tankefiguren
framträder en tydlig olikhet mot kursplanerna. Lärarutbildarna kan också tala
om såväl ”utgå från” som ”anknyta till”, men i synnerhet när det gäller att
utgå från så framhålls tämligen unisont att det måste gås vidare. Det får inte
bli vad som av en lärarutbildare kallas t.ex. ”svammeltyckande” (s. 98). Det
är möjligt att göra en tydlig inplacering i tankefiguren. En undervisning som,
likt Lgr 80, helt befinner sig inom fält fyra tas tydligt avstånd från. Kanske
är det rent av möjligt att förstå lärarutbildarna så att när de talar om livsfrå-
gornas roll i undervisning så skall det finnas en riktning från fält fyra eller
tre mot fält två och ett. Livsfrågorna blir en slags brygga från elevernas er-
farenheter till ett mer eller mindre traditionellt ämnesinnehåll beroende på
om utgångspunkten leder mot kristendomen och någon annan världsreligion,
eller även mot det som ofta kallas livsåskådningar.

Det finns i vissa av gymnasiets kursplaner formuleringar som påminner
om lärarutbildarnas. Det talas t.ex. om ämnets två dimensioner i form av en
existentiell och en mer innehållsbetonad och vikten av att hålla ihop dem.
Men där finns också formuleringar om en förflyttning av betoningen från
mer innehållsrelaterad till mer personlighetsutvecklande och de konsekven-
ser det får för t.ex. arbetssätten i undervisningen (och för vikten av att be-
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gränsa stoffet – jfr det som sagts om Lgr 69 och risken för att en systematisk
behandling av stoffet tar över ovan). I den senare sortens formuleringar i
kursplanera finns mer av ett antingen eller, än av en tydligare uttryckt vilja
att förena såväl stoff som elevcentrering.

Det kanske tydligaste exemplet på denna ambition är Sofia som etiketterar
sin undervisning som livstydande och ser just relationen mellan ett stoff,
t.ex. i form av den heliga Birgitta, och elevernas personliga utveckling ge-
nom betonandet av en gemensam livssituation där tvånget att i livet göra val
blir det förenande.

Liknande formuleringar finns när det gäller de formuleringar Sara gör om
övergångssituationer som denna nyckel mellan eleverna och stoffet, eller de
två axlarna i Salomons bild som det som aktualiserar livsfrågor och därige-
nom blir en nyckel mellan religionernas traditioner och elevernas livssitua-
tioner. Salomon kallar detta livsstrukturer och han särskiljer det från vad han
kallar skolstrukturer.

Valsituationen, övergångarna och livsstrukturerna blir i dessa yttranden
en brygga, eller kanske snarare tolkningsnyckel, som ger stoffet relevans för
elevernas liv. På det sättet blir livsfrågorna det som överbryggar avståndet
mellan sekulariserade elever och stoffet, mellan religion i sekulariserade
länder och religion i andra kulturer, mellan texter formulerade för länge se-
dan och eleverna.

Hur kan man förstå skillnaden i betoningen av vad som skall överbryg-
gas? Är undervisningen mer fokuserad på t.ex. fält ett hos Samuel som talar
om bibeltexter i sina exempel på vad livsfrågorna skall överbrygga? Eller är
det helt enkelt så att betoningen av just bibeltexter och överbryggandet när
det gäller dem, är en reflektion av hans praktik som lärarutbildare? Kan han
ha utbildat mest blivande lärare som förväntas undervisa om bibeltexter? Det
tillåter inte materialet en precisering av eftersom det inte i intervjusamtalen
blir tydligt vilka lärarkategorier som ingått i lärarutbildarnas erfarenhet, an-
nat än i några explicita undantag. Samuel är inte ett sådant undantag. Han
talar om problemet med elevreaktioner inför just bibeltexter – men om det
skall förstås som att just bibeltexter varit särskilt viktiga för honom, eller att
bibeltexter ingått i kursplanerna och därför blivit ett problem för honom som
lärarutbildare är inte möjligt att avgöra i intervjun.

Livsfrågor blir något som lärarutbildarna anser kan användas i undervis-
ningen för att överbrygga mellan elever här och nu, och religioner etc. som
har ett mer eller mindre tydligt där och då (i varje fall genom t.ex. texter från
en tid som är då). Något som påminner om kursplanernas betoning av att
livsfrågor, i varje fall fundamentala, förenar eleverna här och nu och religio-
nerna som en slags svar på, eller i varje fall bearbetning av, motsvarande
problem. Till skillnad mot i kursplanerna framträder en viss problematise-
ring av denna tanke hos i varje fall några av lärarutbildarna. Det finns, som
framgått, kritiska formuleringar om att livsfrågor nog inte med enkelhet är
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gemensamma mellan kulturer, över tid – eller ens inom elevgruppen (elever
från ordkarga miljöer).

Inför nästa kapitel blir det viktigt att diskutera denna, i synnerhet i kurs-
planerna, påfallande oproblematiserade relation mellan elevernas erfarenhe-
ter som utgångspunkt och det traditionella stoffet som mål, samt livsfrågorna
som en möjlig brygga som förenar.
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Diskussion

I detta kapitel skall inledningsvis mitt material relateras till studiens syfte
och frågeställningar (se s. 10). Därefter skall jag försöka tydliggöra det spe-
cifika i det svenska uttrycket livsfrågor genom att försöka relatera det till en
ofta angiven referens, nämligen Ronald Goldman och hans life-themes. Slut-
ligen förs ett ytterligare distanserande steg in i att livsfrågorna relateras till
Andrew Wrights tankar om religionsundervisning i det postmoderna samhäl-
let och Karin Sporres översikt av feministisk kunskapsteori. Avhandlingen
avslutas med ett mer normativt avsnitt där jag återknyter till Blankertz tanke
på att didaktiken skall upprätta spänningsfält. Jag pekar ut ett spänningsfält
som jag sett under tolkningsarbetet, och gör några normativa överväganden
med relevans för detta spänningsfält.

Även detta kapitel sysslar med en slags intertexture (Robbins 1966: 40).
Men ambitionen är att också försöka nå fram till det Robbins kallar ideologi-
cal texture, dvs. ett försök att föra fram det som de olika yttrandena är över-
ens om och var de skiljer sig:

Ideological analysis of a text, then, is simply an agreement by various people
that they will dialogue and disagree with one other with a text as a guest in
the conversation. (Robbins 1966: 95)

Denna överenskommelse behöver dock inte vara explicit i de olika yttrande-
na, utan blir ett resultat av den konstruktion av yttrandekedjor som gjorts.
Dessa kedjor är dels skapade genom referenser som explicit återfunnits i
materialen, eller i yttrandena om skolämnets historia. Ronald Goldmans
yttrande (Goldman 1965) samt Tonåringen och livsfrågorna (Skolöverstyrel-
sen 1969) är valda med det motivet. När det gäller kursplanerna finns det ju
nästan inga sådana explicita anknytningar till yttranden utanför kursplanen
själv, där måste kedjorna konstrueras med hjälp av nyckelord eller tankar
som kan knytas till yttrandekedjorna (se ovan närläsningen av Lgr 69, s. 89).

En del yttrandekedjor är valda för att de utgör exempel på röster som inte
nödvändigtvis är begränsade till den svenska dialogen om livsfrågor. And-
rew Wright med sin kritik av den engelska undervisningen i religion och
Karin Sporre med sina kritiska perspektiv på kunskapsteori är valda med
motivet att sätta in den svenska dialogen om livsfrågor i ett mer allmänt sam-
manhang av vetenskapsteoretisk karaktär.
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Vad

Att nästan vilka frågor som helst skulle kunna kallas livsfrågor har med tyd-
lighet framgått i de tidigare tolkande kapitlen, i synnerhet gäller detta i kurs-
planerna. Att det också finns konkurrerande, eller i varje fall alternativa,
uttryck är också tydligt. Exempel på sådana är livsåskådningsfrågor, existen-
tiella frågor. Dessa uttryck finns såväl i kursplanerna som hos lärarutbildar-
na. Att tendensen att blanda uttryck inom yttrandena är större i kursplanerna
än hos lärarutbildarna torde också vara tydligt. Det finns vissa uttryck som
endast återfinns i kursplanerna, t.ex. religiösa och etiska ämnen, samt frågor
om livet och tillvaron – uttryck som alltså av någon anledning inte används
av lärarutbildarna. Det finns också hänvisningar till kedjor av yttranden där
livsfrågor inplaceras som endast finns hos lärarutbildarna. Så nämns t.ex.
Paul Tillich, Viktor Frankl, Martin Buber, men också mer allmänt existens-
filosofi – och i ett fall ett TV-program.

Livsfrågor spelar en större roll, används mer konsekvent och dominerande
i förhållande till andra uttryck, av lärarutbildarna. Det betyder inte att ut-
trycket har samma betydelse för alla lärarutbildarna. Inte heller är det säkert
att varje lärarutbildare lägger en konsekvent betydelse i livsfrågor. När livs-
frågor relaterades till tankefiguren var det svårt att göra entydiga inplace-
ringar av lärarutbildarnas, respektive de olika kursplanernas sätt att använda
livsfrågor. I varje fall inom samma kursplan fanns möjliga olika betydelser,
utöver den otydlighet som användandet av konkurrerande uttryck skapade.
Redan tidigare har en föregripande skillnad mellan livsåskådningsfrågor och
livsfrågor påvisats (se s. 28ff.). Genom att uttrycken i kursplanerna används
parallellt utan att relateras har denna skillnad inte kunnat tolkas som något
annat än en otydlighet i kursplanerna.

Dock har tolkningen av kursplanerna väckt frågan om vari det nya med
livsfrågor bestod. Ett tidigare uttryck har lyfts fram – religiösa och etiska
ämnen – och exemplifierats på sätt som i vissa fall påminner om vad som
senare getts som exempel på livsfrågor. Dock har det äldre uttrycket endast
använts för grundskolans två lägre stadier vilket på den punkten tydligt skil-
jer ut det från livsfrågor.

I texterna om skolämnets utveckling och i några av intervjuerna har också
livsfrågor inplacerats i andra möjliga kedjor av yttranden. Dels Ronald Gold-
mans arbeten i England, men också undersökningen Tonåringen och livsfrå-
gorna som Skolöverstyrelsen lät göra.

Tonåringen och livsfrågorna – en svensk empirisk studie av

ungdomars intressen

Ofta knyts införandet av livsfrågor i Lgr 69 till en undersökning som genom-
fördes i SÖ:s försorg. Resultaten publicerades med titeln Tonåringen och
livsfrågorna (Skolöverstyrelsen 1969). Här borde finnas en möjlighet att få
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förtydligat vad livsfrågor var menat att vara när det infördes i kursplanerna.
Det kanske kan ge en slags föregripande förståelse som förtydligar kurspla-
nerna?

Tonåringen och livsfrågorna redovisar en elevundersökning som utförts
januari–februari 1968 (Skolöverstyrelsen 1969: 10). Det angivna målet ”har
varit att skapa underlag för utformning av vissa delar av 1970 års läroplan i
religionskunskap för högstadiet och för utarbetandet av förslag till arbets-
områden” (Skolöverstyrelsen 1969: 10). Särskilt anges att undervisningen
enligt läroplanen skall ske ”med särskild tonvikt på för tonåringar aktuella
problem” (Skolöverstyrelsen 1969: 10). Det som presenteras har som syfte
att klarlägga vilka dessa aktuella problem är.

Materialet presenteras som två enkäter med lite olika inriktning. Den ena
(enkät A) ”tar sikte på att fånga in elevernas intresse för att få olika frågor av
livsåskådningsmässig och etisk art behandlade i skolan”. Den andra (enkät
B) ”undersöker elevernas attityder i fråga om problem av personlig och soci-
al natur” (Skolöverstyrelsen 1969: 10).

Urvalet är begränsat till elever i åk 9, dvs. endast en av högstadiets årskul-
lar. Detta motiveras med att ”huvuddelen av undervisningen om livsåskåd-
ningsfrågor hittills förlagts till åk 9” (Skolöverstyrelsen 1969: 10). Med tan-
ke på att undersökningen gjordes 1968 måste ”hittills” förstås som syftande
på en undervisning som bedrevs före januari 1968, dvs. under Lgr 64. Ett
ytterligare problem för förståelsen så här långt i läsningen av yttrandet är att
det talas om livsåskådningsfrågor i texten, och i titeln livsfrågor.

Undersökningen presenteras som för de deltagande gemensamma trender.
Endast undantagsvis diskuteras och presenteras några skillnader mellan olika
platser (t.ex. Huskvarna utpekas på en punkt som avvikande från den all-
männa trenden i materialet). Urvalet av elever har annars gjorts för att fånga
in geografiska skillnader och eventuella skillnader mellan elever på teoretis-
ka och mer praktiska linjer i grundskolan (Skolöverstyrelsen 1969: 105).

Vad är det för livsfrågor som, enligt undersökningen, eleverna ser som
aktuella? I texten framhålls vad som kallas en ”problemgemenskap av exis-
tentiell natur” (Skolöverstyrelsen 1969: 102) i form av problemen ”ras, sex-
ualitet, kärlek, lidande, människovärde, konfliktfrågor, ensamhet och ge-
menskap, livets uppkomst och mening, gränsfrågor om liv och död, t.ex.
abort och eutanasi, frihet och ansvar och skuld” (Skolöverstyrelsen 1969:
102). Det som framhålls som aktuella problem för eleverna är exempel som
hela tiden relateras till frågor av existentiell natur vilket kan föra tankarna till
att frågorna skulle kunna vara allmänmänskliga – en tolkning som också
finns i undersökningen. Värt att notera är att undersökningen alltså gjordes
bland ett urval av elever i årskurs 9 och att problemgemenskapen som fram-
träder i materialet inte omedelbart kan gälla några andra än de undersökta –
kanske inte heller för någon annan tidpunkt än vid undersökningen?

Undersökningen begränsas, utöver av urvalet av elever, också av att den
inriktats på ”sådana områden som vi upplevt som angelägna” (Skolöversty-
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relsen 1969: 10). ”Vi” måste förstås som arbetsgruppen. Några motiv till hur
arbetsgruppen gjort sitt urval av angelägna områden finns inte.

Det för förståelsen av vad som kan vara livsfrågor, mest konkreta i under-
sökningen är formuleringarna i enkäterna. Där återfinns en stor del av de
frågor som räknats upp i kursplanerna, även tidigare som religiösa och etiska
ämnen.

Varför?

Endast två lärarutbildare motiverar införandet av livsfrågor. Hos dem på-
minner motiveringarna om dem i de tidiga kursplanerna. I de tidigaste kurs-
planerna motiverades livsfrågorna med att eleverna var oförmögna till (eller
ointresserade av) att tillgodogöra sig de svar på vissa frågor som de traditio-
nella religionerna tillhandahöll dels pga. avståndet i tid och rum (språken var
olika) men också till följd av att eleverna genom vad som i kursplanerna
kallas sekulariseringen inte hade någon kontakt med religionerna som insti-
tutioner och att det därför saknades en utgångspunkt för skolämnet. Denna
motivering förutsätter, i varje fall implicit, en relativt sammanhållen kultur
som eleverna gemensamt delar – särskilt tydligt framträder detta i skildring-
en av den moderna människan i några kursplaner från gymnasiet. Livsfrå-
gorna blir då sättet att hantera denna problematik i förhållande till den mo-
derna människan.

Radikalt annorlunda tecknas problembilden i senare kursplaner. Här står
olika religiösa grupper potentiellt mot varandra. Förståelse över gränser som
religionerna anses dra upp mellan dessa grupper skall övervinnas genom
skolämnet – i varje fall i några kursplaner framhålls livsfrågor som lösningen
även på detta problem. I denna senare motivering blir skillnaderna i erfaren-
heter hos eleverna en kritisk punkt. Skillnaden mellan elevernas erfarenheter
har ersatt ett relativt gemensamt avstånd mellan stoff och elever som pro-
blemet – men ändå framhålls livsfrågor som en möjlig lösning. Man skulle
kunna säga att ett tydligt exempel på denna förskjutning i problem-
beskrivningen är att Sverige i de tidigare kursplanerna är ett sekulärt land,
för att i de senare betonas vara påverkat av kristendomen.

Problematiskt i kulturmötesperspektivet blir då att livsfrågor är ett relativt
tydligt intellektuellt sätt att uppfatta religion. En lärarutbildare framhåller att
riten helt kommer bort när livsfrågor blir sättet att definiera religionerna. Här
kan finnas en fingervisning om varför livsfrågor klingar av i de senaste kurs-
planerna till förmån för livstolkning – även om nog även det uttrycket har en
relativt tydlig betoning på det intellektuella momentet hos religioner. Här
finns ett tydligt behov av en problematisering av vilken definition av religion
som ligger till grund för skolämnet – eller snarare – en tolkning av vilka
definitioner av religion som oproblematiskt blandas i kursplanernas röster.
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Varifrån kommer dessa yttranden i kursplanerna om att skolämnet har
dessa problem? Återigen skall Skolöverstyrelsens undersökning uppmärk-
sammas. I Tonåringen och livsfrågorna (Skolöverstyrelsen 1969) konstate-
ras att eleverna har ett stort intresse för frågor om livet och tillvaron, om de
formuleras i ett existentiellt språk. Om motsvarande frågor däremot formule-
ras i religiösa språk, t.ex. ett kristet, är elevernas intresse för frågorna lågt.

Elevernas intresse blir på det sättet ett motiv till ämnets berättigande i
skolans kunskapsurval – i varje fall implicit och om det anpassas till elever-
nas intresse. Ett motiv till ett ämne i skolan, och dess utformning, som knap-
past är tänkbart för särskilt många andra ämnen. Pröva t.ex. att överföra den-
na motivering för skolämnet matematik – det skulle i så fall motiveras med
att eleverna uppskattar att räkna. Henry Cöster och Edgar Almén pekar på
det speciella i denna motivering (Cöster 1986: 108f, Almén 2000: 71f).

Ett ytterligare problem med förståelsen av motiveringen i Skolöverstyrel-
sens undersökning är ett tidsproblem. Texten talar om 1970 års läroplan.
Någon sådan har jag inte kunnat hitta. Men eftersom yttrandet publicerades
tidigt 1969 är det troliga att det som avses är Lgr 69. Ett skäl till denna för-
ståelse av yttrandet är att det inleds med ett citat ur vad som kallas en ”revi-
derad läroplan” och det citatet är identiskt med formuleringarna ur Lgr 69.
Jag har inte lyckats hitta någon publicerad revidering av läroplanen mellan
1962 och 1969, vilket gör att jag endast kan förstå det som kallas en revide-
rad läroplan som ett (annat) namn för Lgr 69. Problematiskt blir då hur den-
na undersökning som gjordes i februari 1968 kan användas som motivering
för ändringar som publicerades som Lgr 69 – tiden för bearbetning av mate-
rialet och förhandlandet av läroplanen blir väldigt hoptryckt. Undersökning-
en som fungerar som motivering publicerades nästan samtidigt som läropla-
nen den skall motivera! Samtidigt förutsätter också betonandet i undersök-
ningen av läroplanens betoning av för eleverna aktuella livsfrågor att läro-
planen är utgångspunkt för inventeringen av vilka dessa frågor är, inte ett
skäl för att införa livsfrågorna – utan en undersökning av vilka de är. Jag ser
återigen en otydlighet i argumentationen i detta yttrande.

Att samla in elevers synpunkter anges initialt dessutom som att det ”före-
faller på ett särskilt sätt given i detta sammanhang” (Skolöverstyrelsen 1969:
13). Andra ämnen anses alltså kunna ha nytta av motsvarande kunskap om
vad som intresserar eleverna, men religionsämnet skall ha en särskild nytta
av det. På vilket sätt framgår inte explicit i texten. Kan det ha att göra med
den reviderade läroplanens skrivning om frågor som är intressanta för ele-
verna? I så fall används ju läroplanens formulering utan att det förklaras
varför detta skulle vara särskilt viktigt i ämnet. Det saknas fortfarande en
motivering till varför intresset från eleverna är särskilt viktigt i ämnet. Pro-
blematiskt för förståelsen är också att skolämnet ibland kallas livsåskåd-
ningsämnet, ibland religionskunskap. Kan det återspegla en pågående dis-
kussion om ämnets namn inför den nya läroplanen? Entydigt är i alla fall att
i och med Lgr 69 bytte skolämnet namn från kristendomskunskap till reli-
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gionskunskap. Tydligt blir också att religionsämnet knyts tydligare till ele-
vernas mer personliga sfär än en del andra skolämnen. Det förstår jag som
att det personlighetsutvecklande ses som viktigare i detta skolämne än i en
del andra.

Undersökningen säger sig också vilja stimulera vidare forskning kring de
frågor som eleverna är intresserade av (de aktualiserade frågorna), samt till
en ”genomarbetning och tolkning av såväl den kristna tros- och livsuppfatt-
ningen som andra livsuppfattningar i nuet med utgångspunkt från fundamen-
tala allmänmänskliga problem” (Skolöverstyrelsen 1969: 13). Här går lätt att
se en ambition till en mindre historiskt inriktad undervisningspraxis, i varje
fall inom delar av skolämnet. Men det blir svårt att förstå hur det redovisade
materialet relateras till fundamentala allmänmänskliga problem. Vad i un-
dersökningen syftas på? De frågor som är aktuella för eleverna i åk 9? Eller
syftas på en uppsättning livsåskådningsfrågor som finns utanför undersök-
ningen? Återigen framträder en otydlighet när frågorna skall vara såväl aktu-
ella som fundamentala utan att relationen mellan dessa preciseringar prob-
lematiseras.

Vidare noterades en stor skillnad i intresset för frågor som var formulera-
de med en religiös vokabulär. För dessa frågor var intresset påfallande
mycket lägre. Detta sägs ”tyda på att eleverna ej omedelbart uppfattar de
gängse religiösa och icke-religiösa livsuppfattningarna och deras vokabulär
som svar på existentiella frågor” (Skolöverstyrelsen 1969: 102). Ett exempel
på en sådan livsfråga är frälsning. Här påminner undersökningens problem-
beskrivning om vad Goldman skrivit som problem, och som lösning, utifrån
engelsk horisont (se vidare nedan). Slutsatsen som dras är:

Det är tydligen så att reaktionerna blir starkare när frågorna presenteras i sin
existentiella nakenhet. Man kan med sådana iakttagelser ifrågasätta om det
traditionella sättet att tala om religiösa och livsåskådningsmässiga problem
inte i hög grad innebär ett övertäckande av de egentliga problemen i stället
för ett klarläggande. (Skolöverstyrelsen 1969: 102)

Men det är inte intresset för frågorna som försvunnit – utan bara för svaren i
de formuleringar som blivit en del av den religiösa vokabulären:

Det bör också noteras att de existentiella frågor, som religionen sökt och sö-
ker artikulera och formulera svar på, lever med oförminskad styrka även om
intresset och förståelsen för religionen och dess uttrycksformer avtar. Pro-
blemen försvinner inte när man ifrågasätter en lösning. (Skolöverstyrelsen
1969: 103)

Detta förklaras med en skillnad mellan vad som kallas ytskikt och djupskikt.
Sättet att formulera sig i olika traditioner ansluter till ytskiktet, men frågorna
som ställs tillhör ett gemensamt djupskikt:
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De gängse åskådningarna, religiösa och icke-religiösa, är uttryck för den s. k.
pluralismen, som de flesta accepterat som något självklart i dagens samhälle.
I det ytskikt där vi normalt rör oss kulturellt, socialt och livsåskådningsmäs-
sigt finns denna pluralism35. Men i djupskiktet under finns de allmänmänsk-
liga existentiella villkoren, som är gemensamma för alla människor. Detta
upplevs uppenbarligen starkt av unga människor idag. (Skolöverstyrelsen
1969: 103)

Här framträder en förståelse av religioner (och icke-religioner) som traditio-
ner som sysslar med vissa för alla människor gemensamma villkor – de exis-
tentiella villkoren. Det måste också förstås som att dessa villkor är något
centralt i traditionerna. Här görs en tolkning av vad religioner är. En tolkning
som går långt utanför det undersökta materialet – och lika lite motiveras eller
problematiseras som utgångspunkten i urvalet av vad som kallades ”för ar-
betsgruppen angelägna frågor”. Slutsatsen för undervisningen sägs bli: ”En
primär uppgift för undervisningen är att visa hur olika tros- och livsuppfatt-
ningar söker ge svar på fundamentala existentiella problem.” (Skolöversty-
relsen 1969: 103). Detta sätt att se på religionsundervisning kommer senare
att ytterligare problematiseras med hjälp av Andrew Wright.

Hur?

Även om tanken problematiseras hos några lärarutbildare finns en stor över-
ensstämmelse i de båda materialen att livsfrågor skall kunna förena ett tradi-
tionellt stoff och elevernas erfarenheter. En lärarutbildare ifrågasätter att
livsfrågor finns aktuella hos alla elever – han talar om problemet med elever
från ordkarga miljöer. En annan antyder att möjligheten att utgå från livsfrå-
gor begränsas av att det måste finns något hos eleverna att utgå från – annars
blir det bara svammeltyckande. Om detta något hos eleverna är ett resultat av
tidigare undervisning eller inte blir dock inte tydligt hos lärarutbildaren.
Avsaknaden av ”något” hos eleverna kan ju också förstås som ett resultat av
det som i kursplanerna kallas sekulariseringen i betydelsen att regelbundna
kontakter med religiösa institutioner blivit ovanligare under 1900-talets se-
nare del.

I kursplanerna är förenandet genomgående oproblematiskt. Nyckelord för
denna tanke är att anknyta till respektive att utgå från. Men skall antingen
kunna utgå från elevernas aktuella livsfrågor och komma fram till religio-
nernas och livsåskådningarnas svar på, eller i varje fall bearbetning av, mot-
svarande frågor. Eller så kan man anknyta religionernas stoff till elevernas
livsfrågor. Ibland kvalificeras dock denna möjlighet till vad som lite oklart

35 Det är intressant att notera att olikheterna i samhället här etiketteras som pluralism. Det
ordet finns endast i en kursplan, Lgy 78. I och med Lpo 94 och Lpf 94 används mångkultur
som etikett. Se vidare avsnittet ”Analys av den moderna människans situation”, nedan s. 166.
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kallas fundamentala livsfrågor. Denna tanke om att med hjälp av livsfrågor
kunna hantera problem i undervisningen som den tidigare varit upplagd är
gemensamma för kursplanerna, och Tonåringen och livsfrågorna.

Att lärarutbildarna inte har samma betoning av att undervisningen i skol-
ämnet hade problem har också framgått. Men även de som inte betonat pro-
blemen i undervisningen har ofta resonerat om livsfrågor som möjliga att
använda som utgångspunkt för jämförelser mellan å ena sidan de olika reli-
gioner och eleverna å den andra sidan.

Det problematiska i att på detta sätt samtidigt hävda att livsfrågor kan
vara aktuella för elever i Sverige här och nu, och samtidigt att de förenar
människor över tid och rum är ett exempel på universalisering som jag åter-
kommer till i samband med att den feministiska kunskapsteorin tas upp till
behandling i relation till livsfrågor (se s. 162).

Åter till utgångspunkten i läroplansteorin

Försöken att placera in livsfrågor i de olika kursplanerna i något av de fyra
fälten i tankefiguren, kan vid en första anblick verka vara ett misslyckande.
Vid flera tillfällen var det ju inte möjligt att entydigt göra en sådan inplace-
ring. Något fält kunde uteslutas, men fler återstod som möjliga.

Vid en andra anblick blir detta förståligt, i synnerhet med utgångspunkten
om kursplaner som kompromissprodukter i minnet. Det vaga resultatet är
möjligt att förstå som en följd av att kursplanerna är kompromissprodukter.

Kursplanerna står helt enkelt på mer än ett ben samtidigt – dock utan att
särskilt ofta försöka klargöra förhållandet mellan de olika positionerna. Det
blir mycket av å ena sidan och å andra sidan, utan försök att förtydliga hur
detta är möjligt.

Men detta sätt att förstå kursplanernas vaghet som en dialogisk spänning
inom respektive kursplan delas inte med de texter som initialt studerades
som en bakgrund till skolämnets historia. Här strävar de olika texterna efter
att beskriva en utveckling av skolämnets historia. Den beskrivningen har
värde då den gör vissa förändringar tydliga – t.ex. i form av ökningen av
stoffet. En sådan förändring är den återkommande problematiken med för-
hållandet till grupper som inte delar majoritetssamhällets övertygelser – först
övriga kristna grupperingar, sedan sekulära grupperingar (vilket under en
period blir majoritetsuppfattningen), och nu kanske slutligen invandrade
religiösa grupperingar (för att inte tala om nybildade religiösa grupperingar
utan historiska rötter någonstans i världen som inte nämns i kursplanerna).

Det mest tydliga perspektivet av kamp och kompromiss i dessa studier
återfinns kanske ändå i Algotssons avhandling (Algotsson 1975) som är
skriven inom statsvetenskap. De övriga texterna som studerats om skol-
ämnets förändringar ingår i en mer utbildningsvetenskaplig tradition och de
har en mer harmonierande tendens gemensamt. Förändringarna tillskrivs ofta
en tydlig tendens mellan de olika kursplanerna och spänningarna inom kurs-
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planerna betonas sällan, vilket i förhållande till det mångtydiga utfallet av
tolkningen av vad som kan vara livsfrågor blir en svaghet.

Påfallande för denna tendens blir att de olika texterna ser så radikalt olika
på Lgr 80. De är överens om att det finns en betoning i Lgr 80, men inte
vilken. De är överens att livsfrågor är betonade i Lgr 80, men inte hur de
hänger ihop med det övriga som också ingår i undervisningen. Sven G
Hartman ser det som en svaghet i kursplanen att endast utgångspunkten är
utmejslad i form av elevens livsfrågor, Sven-Åke Selander delar inte den
ståndpunkten – han ser en riktning för livsfrågorna i stoffet. Gemensamt
försöker de hitta en sammanhängande betoning i kursplanen. Där är den
stora skillnaden mot utgångspunkten i denna studie. Kursplanerna och livs-
frågornas roll i dem, behöver inte förstås bäst genom att en sammanhängan-
de tankefigur upprättas för de olika kursplanerna.

Med utgångspunkt i att kursplaner är kompromisser blir snarare styrkan i
kursplanernas sätt att använda livsfrågor att flera läsningar är möjliga samti-
digt. Konflikten inom kursplanen osynliggörs, eller tenderar i alla fall att
förminskas, med de mer harmonierande ansatserna. Vagheten i uttrycket
livsfrågor blir tvärtom den verkliga styrkan när kompromissen betonas. Ge-
nom att livsfrågor kan användas i så många kedjor av yttranden kan många,
kanske nästan alla röster, använda detta uttryck i sina yttranden. Denna styr-
ka kommer inte att synas i beskrivningar som försöker hitta en sammanhål-
lande betoning i varje kursplan. Här har t.ex. livsfrågor en styrka i förhållan-
de till livsåskådningsfrågor som är mer tydligt knutet till endast en röst och
därför är mer tydligt definierat till vad som kan vara en livsåskådningsfråga.
På samma sätt kan skillnaden mellan uttrycket ”existentiella frågor” och
uttrycket ”frågor om livet och tillvaron” förstås. Det förra är mer tydligt
knutet till en filosofisk tradition och därför en mer sammanhållen röst inom
denna tradition. En kompromiss runt dessa uttryck blir svårare än en kom-
promiss runt ett inte lika tydligt etablerat uttryck – livsfrågor. Att livsfrågor
sedan ersätts av livstolkning, ett annat uttryck som inte heller det har en tyd-
lig hemvist i en tradition, blir i detta sammanhang logiskt. Kompromissen
upprätthålls med ett nytt begrepp men genom fortsatt vaghet.

Varför livsfrågor dock på ett sätt spelat ut sin roll i det att det ersätts av
livstolkning är en fråga som inte denna studie kan besvara, även om en möj-
lig förståelse antytts. En förståelse som också går att ana hos Kerstin von
Brömssen som i sina intervjuer inte kunde använda livsfrågor i mötet med
elever från andra kulturer.

En invändning mot denna förståelse av kursplanerna som kompromiss-
produkter skulle kunna vara att det i och med utgångspunkten är ett exempel
på att studien endast finner det den tar för givet. Men det är påfallande hur
genomgående otydligheten blivit mer framträdande i det fortgående tolk-
ningsarbetet. En allmän otydlighet som kompromiss har i vissa fall nog sna-
rare framträtt som en komplex och ogenomtränglig otydlighet – också den
som kompromiss, men svårare att tolka.
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Till skillnad mot kompromisserna i kursplanerna har de olika lärarutbil-
darna – i varje fall några av dem – kanske mer tydliga ämnessyner och där-
med mer tydlig användning av livsfrågor. Det skulle i så fall kunna sättas in i
den andra utgångspunkten, den från Goodson om skolämnen som löst sam-
manhållna tillfälliga föreningar (”amalgationer”). Lärarutbildarna formulerar
en mer sammanhängande version av livsfrågor och deras roll i undervisning-
en, än kursplanerna, eftersom anspråket på giltighet för deras ämnessyner är
mer begränsat.

Ett engelskt ursprung?

Ett namn som kommit fram dels i en intervju, men också i referenslistor i
många yttranden om livsfrågor, är Roland Goldman och hans arbeten. Gold-
mans bok från 1965 Readiness for Religion, är en uppföljare till hans tidigare
publicerade undersökningar om utvecklingen av det religiösa tänkandet hos
barn (Goldman 1964). Goldman säger att dessa undersökningar pekar på
problem med religionsundervisningen i skolan och att det nu, i den senare
boken, är dags att utveckla positiva exempel. Parallellt med publicerandet av
boken publiceras en serie undervisningsmaterial med samma namn som bo-
ken. Goldman är viktig att uppmärksamma eftersom hans undersökningar
och hans idéer också går igen i UMRe-projektet – se t.ex. Westling & Pet-
tersson 1977 – men undersökningen finns också med hos Sven G Hartman
(Hartman 1986).

Vad finns det då för likheter mellan vad som exemplifierats som livsfrå-
gor och det Goldman ger som exempel på life-themes? Goldman ger dessa
exempel på life-themes för de yngsta skoleleverna (first year juniors), de lite
äldre (second year juniors) resp ännu äldre (the two last years of the junior
school – 9,10 års ålder):

Homes, Feet, Friends, Clothes, People who help us, Breakfast time, Pets,
Seeds, Shepherds and sheep, Birthday and Parties, Hands. (Goldman 1965:
111)

Holidays, Milk, Journeys, Fire, The seasons, Gifts, Bread, Beginnings and
endings. (Goldman 1965: 111)

Myself, Creation, Light, Water, Sound, Growth, Air, Law and Order, Names,
Stories (Goldman 1965: 141)

Exempel som i förhållande till de exemplifieringar som getts i svenska kurs-
planer sticker ut är t.ex. fötter, kläder, frukost, herdar och får, händer, mjölk,
bröd. Det är också tydligt i urvalet av exempel – och senare i sättet att visa
hur de kan användas i undervisningen – att exemplen motiveras av att de är
viktiga för att grundlägga en förståelse för bibeln och berättelser i den. Ett
sådant exempel är herdar och får, men också exemplet bröd i citatet. Natur-
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ligtvis saknas också exempel från livsfrågorna i kursplanerna – t.ex. skuld
och förlåtelse, ansvar.

För de ännu lite äldre eleverna redovisar Goldman några exempel på vad
han omväxlande kallar religious themes och bible themes. Exempel på
sådana teman är: What kind of God did they believe in?, How did they look
at suffering?, The Bible looks at death, What is right or wrong? och Differ-
ent kind of loving (Goldman 1965: 178). Det blir slående när Goldman ut-
vecklar några av dessa teman hur nära de ligger de teman som Samuels plan-
scher avsåg att introducera, t.ex. i temat om kärlek där paralleller görs mel-
lan en berättelse i Hosea och ungdomars erfarenhet av kärlek, och betoning-
en av räddningen i form av Jesus som en räddare (”savior”). En ytterligare
likhet är att båda menar att temana skall underlätta bibelläsning. En tydlig
skillnad är att Goldmans teman verkar vara menade att få ta mycket längre
tid än vad planscherna verkar implicera i det att temana där hanteras paral-
lellt.

Det bör i detta sammanhang noteras att Goldmans uttryck life-themes ute-
slutande används för den obligatoriska skolans tidigare år – och att livsfrågor
i det svenska sammanhanget används inte bara i grundskolan utan också för
gymnasiet.

En ytterligare tydlig skillnad mellan Goldmans exempel och de som åter-
finns i de svenska materialen är att Goldman hela tiden refererar till kristen-
domen som den enda religionen och inte fäster någon större vikt vid att hans
life-themes skall vara generaliserbara till andra religioner eller livsåskåd-
ningar. Tydligast blir det nog med exemplet om får och herdar som väl en-
dast är relevanta att uppmärksamma om det sätts i samband med Jesus utta-
landen om sig själv som den gode herden? Det blir i alla fall tydligt att
Goldman inte menar att ett life-theme alltid kan utgå från eleverna och deras
intresse, på det sätt som formuleringarna i de två svenska materialen gett
exempel på. Mest dock kanske kursplanerna.

Men Goldman introducerar inte bara life-themes. Han har också en moti-
vering till varför en förändring av undervisningen behövs. När han skall
tydliggöra detta målar han inledningsvis upp en mörk bild av undervisningen
i religion i England och Wales, de två länder där det infördes en religiös
undervisning i statliga skolor år 1944. Effekterna verkar ha uteblivit. Kun-
skapen om bibeln och den kristna tron är låg, attityden till religion negativ.
Inte heller kan några effekter av undervisningen ses i form av ökat guds-
tjänstdeltagande eller i form av flera troende kristna, snarare tvärtom. Seku-
lariseringen är stark, tonårsgraviditeter ökar. Goldman ställer sig i och för sig
frågan om detta är meningsfulla mått på undervisningen – hans resonemang
tydliggör vikten av att vara tydlig i vad undervisningen har för syfte när pro-
blemen med undervisningen skall diskuteras och motiveringarna till föränd-
ringarna framhållas.

I Tonåringen och livsfrågorna finns ingen hotbild mot skolämnets exi-
stensberättigande motsvarande den Goldman för fram från England och Wa-
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les. Inte heller finns något misslyckande i form av uteblivna ökningar av
antalet troende eller gudstjänstdeltagare. Även om det skall betonas att dessa
misslyckanden kanske inte är helt allvarliga argument i Goldmans text hel-
ler. Goldman påpekar ju att vissa väldigt övergripande mål skulle strida mot
Kristus. En motivering som knappast skulle vara tänkbar i dialogen om skol-
ämnet i Sverige, där det ju har en tydligt konfessionslös karaktär. En del av
dessa mål som demokratifostran finns dock kvar i svenska läro- och därmed
även kursplaner. Här förläggs i stället problemet entydigt till elevernas atti-
tyder till undervisningen och införandet av livsfrågor skall då förändra elev-
attityden eftersom elevernas ointresse för de religiösa formuleringarna som
hittills stått i centrum skall ersättas genom att de har ett stort intresse för
frågorna om de formuleras i ett annat språk. Undersökningen utgår från detta
som ett faktum – problemet är mer instrumentellt: att undersöka vilka dessa
problem är som eleverna är intresserade av.

Flera av de uteblivna effekter som Goldman tar upp är otänkbara i det
svenska skolsystemets kursplaner. Här finns en väsentlig skillnad i syftet
med undervisningen mellan England och Sverige – men Goldmans bidrag i
svensk religionsdidaktik har knappast varit att ge undervisningen ett syfte,
utan att förändra metodiken i undervisningen. Ett syfte som nog också är
hans viktigaste i boken från 1965. Diskussionen om effekterna, de uteblivna,
får tjäna som motivering till vikten av att förändra undervisningen. Skol-
ämnet verkar – när Goldman skrev – ha varit ifrågasatt i England och Wales.
Han pekar på alternativet – att den religiösa undervisningen förflyttas till de
olika religiösa samfunden, som i Frankrike och USA. Detta ger intrycket att
vara en del av den hotbild som Goldman vill hantera genom sitt bidrag.

Undervisningen beskrivs som bibelcentrerad och mycket inriktad på fak-
ta. Detta är problematiskt, enligt Goldman, då det strider mot hans under-
sökningsresultat. Hans alternativ sägs vara mer inriktat på elevernas egna
arbete – han beskriver själv den förändring han vill åstadkomma på detta
sätt:

The major finding supports a move from a Bible-centred content of religious
education to a content which more closely approximates to the real world of
children using their experiences and their natural development rather than
imposing an adult form of religious language upon them. (Goldman 1965: 9)

Piaget kan anas i tanken om en naturlig utveckling, vilket också blir tydligt i
de invändningar som görs mot en del slutsatser av Goldmans undersökningar
som görs i UMRe (t.ex. i Westling & Pettersson 1977). Men inriktningen på
elevernas egna erfarenheter och deras egen värld i stället för fokuseringen på
en religiös tradition med ett specifikt vuxenspråk, påminner tydligt om den
ambition som förs fram i kursplaner från 1969 och framåt. Likaså betoning-
en av elevernas aktivitet.
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Vad kan då eleverna ha för erfarenheter som är relevanta inför life-theme?
Erfarenheterna har ofta mycket med familj att göra. Det kan handla om an-
knytningen mellan mamma, pappa och bibelns texter. Det kan gälla erfaren-
heter av högtider – jul, påsk etc.

När det gäller just det life-theme han kallar får och herdar anser Goldman
det tydligen troligt att engelska elever har varit på biltur (med familjen) och
sett får på landsbygden. Men är inte dessa erfarenheter ganska tydligt knutna
till en harmonisk medelklass med föräldrar som har råd med bil och som tar
med sina barn på bildande resor, eller i varje fall uppmärksammar det som
passerar utanför bilfönstret? Detta kan visa på ett problem med erfarenhet
som utgångspunkt. Ju mer blandad klassen är desto större bidrag kan erfa-
renheterna ge till förståelse av ett mångkulturellt samhälle – och tvärtom.

Dock är Goldmans ambitioner begränsade till kristendomen som religion.
Det har märkts tydligt i vissa exempel på vad som förts fram som life-
themes. Men om denna tanke skall kunna användas i undervisningen måste
det ju finnas vissa mer eller mindre gemensamma erfarenheter hos eleverna
att utgå från för att komma fram till de bibeltexter som är målet i life-themes.

Ju mer ett samhälle betonas som mångkulturellt med grupperingar som
har olika uppväxter, desto mindre troligt är det att Goldmans exempel kan
passera utan att problematiseringar väcks runt det – hur pass gemensam är
den beskrivna erfarenheten? Om en central tanke för undervisningens upp-
läggning är att eleverna skall kunna utgå från sina erfarenheter blir detta en
fundamental invändning mot hur undervisningen organiseras.

Men Goldman är tydligare än de svenska kursplanerna i att även om man
utgår från elevernas erfarenhet så är det inte tillräckligt för att komma fram
till målet i life-themes. Erfarenheten är en brygga (bridge) – men det krävs
en utveckling för att undervisningen skall fungera. Trots att Goldman talar
om naturlig utveckling menar han inte att den sker av sig själv:

Developmental limits do not mean we should wait passively while matura-
tion, the natural process of growth occurs. The limitations of the young may
be due to their rate of natural growth, but may also be cased by sheer inexpe-
rience. If certain experience are made available to a child earlier than he
would normally encounter them these limits may be pushed further back to
an earlier stage. This in fact is the function of education. (Goldman 1965:
25f)

[…]
In a sense, religious growth is dependent upon all other growth, since

unless a child has a fairly wide range of experiences to draw upon he cannot
begin to interpret and relate them to a theological view. In other words, there
is a timelag between general experiences and its interpretation. (Goldman
1965: 26, kursiveringen tillagd)

Ett exempel på tidsförskjutningen mellan erfarenhet och tolkningen av den
skulle kunna vara den återgivna berättelsen om den lilla flickans tolkning av
hur universitetets klocktorn växer och minskar alltefter hur den bil hon fär-
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das i rör sig upp och ner till skillnad mot en tolkning av att det är bilen och
dess passagerare som ändrar sin position. Goldman poängterar i sin syn på
utveckling att den naturligt, i betydelsen vanligen, sker på ett sätt som går att
kartlägga och som är resultatet av hans undersökningar. Denna utveckling
sker dock inte av sig självt, dvs. det är undervisningens kärna att förhålla sig
till det för barnet möjliga och ge tillgång till något mer. Detta tillskott kallar
han att ge barnen tillgång till erfarenheter som de annars kanske inte skulle
fått – i varje fall inte just här och nu. Här framstår en tydlig skillnad mot de
svenska kursplanerna när de talar om att utgå från elevernas erfarenheter.
Det som kritiskt kallats svammeltyckande av en av de intervjuade lärarutbil-
darna. Goldman är tydlig i vart undervisningen skall komma.

Han uppmärksammar också att erfarenheter tolkas, de sätts in i någon
slags förståelseram. Målet för undervisningen ser han utifrån ett teologiskt
synsätt. Även om detta mål inte överensstämmer med målet för undervis-
ningen i religionskunskap i svenska skolor, så är påpekandet om skillnad
mellan erfarenhet och tolkning av erfarenhet viktigt. De frågor som har rele-
vans blir då: Vilken förståelseram kan erfarenheterna sättas in i igenom sko-
lans undervisning? Och vilka erfarenheter kan undervisningen göra tillgäng-
liga för eleverna? Goldmans egna exempel är starkt färgade av att han disku-
terar problemen endast relaterade till undervisning i kristendom, vilket dess-
utom ibland märks i de attityder han visar till andra religioner som t.ex.
mindre intellektuellt krävande (Goldman 1965: 41).36

Ett ytterligare problem, eller en begräsning, som Goldman för fram är av-
ståndet mellan den kultur som finns i bibeln, vilken är en lantlig kultur – han
kallar det ”bible-society” – och den kultur som eleverna har erfarenhet av –
ett modernt samhälle med storstäder, massproduktion. Han framhäver denna
skillnad som:

One of our major tasks in education is to bridge this cultural gap, so that the
experience of which the Bible speaks, although expressed within the context
of a vastly different society, is still seen as the basic experience of men and
women of all times and societies, including our own. (Goldman 1965: 38,
kursivering tillagd)

För svensk religionsundervisning blir denna skillnad mellan elevernas erfa-
renhet och stoffets samhällsbild ännu mer akut. Det är ju inte bara bibelns
samhälle som står i centrum för undervisningen. I Sverige ingår ju alla
världsreligionerna – och övriga livsåskådningar. Goldmans exempel har
samtliga bibeln och dess texter som mål.

36 Goldman resonerar om målet för undervisningen senare i boken och kallar då många av de
ovan återgivna mål han fört fram för sekundära. Hans ståndpunkt är att undervisning om (eg.
i) kristendom för att skapa en bättre moral, demokratikänsla etc. hos människor strider mot
religionen själv. Han kallar denna sorts mål för sociala och säger att de strider mot Kristus
(Goldman 1965: 59. Goldman utvecklar sin argumentation i fortsättningen av detta kapitel).
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Religionsundervisning i det (post-)moderna samhället
– exemplet England

Det är i första hand i bokens sista kapitel som Andrew Wright framför sin
syn på den religionsundervisning som bedrivits i England och Wales. Den
tradition av undervisning som Roland Goldman ville reformera på 1960-talet
med sin bok Readiness for Religion (Goldman 1965, se ovan s. 151). Wright
lyfter fram tre metaberättelser som en slags rational för undervisningen. Han
kallar dessa metaberättelser för naturalism, romanticism och liberalism
(Wright 2004:181)37. Intressant för att ytterligare tydliggöra den svenska
undervisningens röster blir att ställa likheter och olikheter mot den engelska
och hur de tre av Wright framlyfta metaberättelserna påverkat livsfrågor i
religionsundervisningen.

Först tecknar han dock en bakgrund av de problem som den religiösa un-
dervisningen ställdes inför i det moderna samhället, från upplysningen och
framåt. Han anger dem som a) problemet med den religiösa kunskapens sta-
tus och legitimitet, b) undervisningsmetoden som tidigare användes (encultu-
ration) kom i konflikt med en modern misstro mot tradition och tillit till auk-
toriteter, samt c) den liberala religionsfriheten och toleransen gentemot andra
utmanade den religiösa undervisning som gjorde exklusiva anspråk utifrån
en viss religiös tradition (Wright 2004: 181).

Det svar som givits på dessa problem ser Wright i en strategi som också
omfattar tre punkter: a) att följa den rationalistiska delen av upplysningen
och göra åtskillnad mellan objektiva religiösa fakta och subjektiva religiösa
övertygelser – att lära om religion (about religion), b) svaret på romanticis-
mens betoning av den religiösa erfarenheten genom att söka uppodla barnens
nedärvda andliga känslighet, med avhållsamhet att försöka påverka till en
bestämd religiös tradition, samt c) religionsundervisningen upprättades inom
”a framework of liberal morality” genom att uppmuntra eleverna till att upp-
fatta sin egen trosfrihet och att tolerera andras tro (Wright 2004: 182).

Wright uppmärksammar också pendlingen mellan skolämnets stoff och
fokuseringen på eleven:

Given the need to establish a positive accommodation with the foundational
meta-narratives of modernity it comes as no surprise to find modern reli-
gious educators adopting the naturalistic-romantic dualism that cuts
through the heart of modernity, and deliberately exploiting the divide
between traditional subject-centred education and progressive child-centred
education. (Wright 2004: 182)

Han tydliggör denna fokusskillnad med hjälp av Edwin Cox och hans di-
stinktion mellan ”understanding religion” och ”religious understanding”. En

37 Dessa tre metaberättelser återkommer även i en artikel i British Journal of Religious Educa-
tion ihop med Barnes. Men de förklaras där på ett delvis annat sätt (Barnes & Wright 2006).
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distinktion som Wright ser fortsätta hos den i Sveige mer kände Michael
Grimmitt i hans distinktion ”learning-from” och ”learning-about”. En di-
stinktion som t.ex. Kjell Härenstam för fram med referens till Grimmitt (Hä-
renstam 2000: 136).

Tillbaka till de tre problemen – hur hanterade religionsundervisningen
frågan om exklusiva anspråk, dessutom i en statsfinansierad skola?

Svaret blev att undervisa om kristendom på ett sätt som var acceptabelt
för ett flertal kristna grupper. I denna anda vidgades undervisningen så små-
ningom även till övriga religioner och livsåskådningar. Wright etiketterar
denna strategi som learning about religion. Avgörande i strategin blev att
göra en distinktion mellan:

Towards the end of the 1960s J. W. D. Smith asked 'whether Christians and
non-Christians could co-operate in a common policy for religious and moral
education in state schools' (Smith 1969: 17). He distinguished between an or-
thodox understanding of religious doctrine as revealed dogma and a liberal
understanding of doctrine as the outward expression of inner religious ex-
perience. So long as revealed dogma remained the central category for under-
standing religion the substantial doctrinal differences between religious tradi-
tions could not be ignored. However, if doctrine is seen as no more than the
non-cognitive second-order expression of a primary religious experience, and
if this primary experience is taken to be common to all religions, then it
ought to be possible to develop a generic common-denominator representa-
tion of religion in the classroom. (Wright 2004: 183f)

Det centrala för att kunna bredda religionsundervisningen på detta sätt blir
att göra den religiösa kunskapen till ett yttre uttryck för inre religiös erfaren-
het. Om de religiösa uttrycken av tron på en Gud i t.ex. trosbekännelser är
sanna eller inte upphör att vara fokus för undervisningen. Erfarenheten, även
om den uttrycks olika i de religiösa traditionerna, blir det gemensamma att
bygga undervisningen på. Wright påpekar också att samtidigt kom sättet att
studera religion vid universiteten att breddas, eller rent av förändras. Från att
ha varit en teologisk tradition som studerade religion som gudomlig uppen-
barelse skedde en förskjutning till att studera religion utifrån som ett imma-
nent fenomen. Särskilt poängteras den inriktning på religionsfenomenologi
som undervisningen fick i denna strategi:

Above all it was the utilisation of phenomenology as a means of describing
the phenomenon of religion and entering into an eidetic appreciation of its es-
sential nature, that provided modern religious education with its key interpre-
tative tool. The ensuing neutral representation of religion, predicated on a
creative synergy between an implicit universal theology and an explicit scien-
tific study of religion, was not, however, without its problems. (Wright 2004:
184)
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Wright ser ett antal problem med denna strategi. Det som verkar vara mest
betydelsefullt är att genom att förändra fokus från det som är uppenbarat till
det immanenta så förändrades religionernas självförståelse. De unika kun-
skapsanspråk som en enskild religion gjorde underordnades kategorin ”reli-
gion” – det gemensamma. Den förmenta neutraliteten, säger Wright, ”ends
up advocating a universal unitary theology by default” (Wright 2004: 185).

Vidare, säger Wright, bär den förmenta neutraliteten på en uppsättning
övertygelser och värderingar – vilket innebär att neutraliteten kräver accepte-
randet av modernismens värderingar och antaganden. Wright citerar i detta
sammanhang ett yttrande, som ser neutralitet i klassrummet inte bara som
icke önskvärd, utan också som ett omöjligt ideal:

How far is it possible for a believer to pretend to espouse a philosophical
neutrality which is alien to his deepest convictions and experience? [...]
Every teacher brings a personal commitment to bear in teaching [...]
The only sensible way forward is to accept this limitation as inescapable, and
not to insist on a neutrality which is unattainable. (Wright 2004: 186)

Wright sammanfattar att det är bättre att lyfta fram de omtvistade frågorna
om tro, värderingar och tillit, än att försöka dölja dem (som i denna strategi).

Men inte heller den andra strategin – learning from religion – är utan pro-
blem. Strategin ville komplettera den tidigare genom att ge eleverna möjlig-
het att engagera sig i religionens erfarenhetskärna. Detta eftersom det inte
ansågs tillräckligt att ge information om religion: ”[…] religious education
cannot merely be ‘concerned with imparting information about the relig-
ions of the world’: it must also be prepared to ‘provoke intellectual un-
derstanding of the spirituality of personality in all its extensiveness and
dynamism’” (Wright 2004: 187). Denna inriktning ställer alltså erfaren-
heter – tidigare kallat det inre – i centrum. Religiösa doktriner anses ge
uttryck åt religiösa erfarenheter. Även här kommer religion som uppenba-
rad kunskap bort från fokus. Denna strategi kallar Wright för romanti-
cism som har som konsekvens:

The ideology of romanticism effectively undermines any possibility of at-
taching lasting significance to the realistic truth claims of the various reli-
gious traditions: such truth claims are merely the secondary expressions of
primary religious experience and as such they have no cognitive signifi-
cance, their basic function being to articulate spiritual experience rather
than describe reality. (Wright 2004: 187)

I denna strategi blir erfarenheten inte ett medel för att förstå doktriner, vilket
Wright ser som en väsentlig skillnad mot den roll erfarenheter hade hos
Goldman och hans life-themes approach som varit föremål för behandling
tidigare (ovan s. 151):
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It is interesting to note that when the category of religious experience first en-
tered the vocabulary of religious educators in the 1960s its role was the polar
opposite of that proposed by the religious educators we have just looked at.
Harold Loukes and Ronald Goldman insisted that religious education should
focus on children’s affective experiences as a means of enabling them to en-
gage in an authentic way with religious doctrine: Loukes arguing for the need
to correlate pupils’ deepest existential concerns with Christian doctrine,
Goldman suggesting that the stimulation of children’s openness to spiritual
experience constitutes a necessary precondition for any authentic understand-
ing of abstract theological concepts (Loukes 1961, Goldman 1964). Despite
this the cultivation of spiritual experience came to be seen as an end in itself,
rather than as a key heuristic dimension of the pursuit of religious truth.
(Wright 2004: 187f)

Även denna gång påpekar Wright att självförståelsen hos religioner inte är
densamma som i strategin – inte att vara uttryck för inre känslor. I mötet
med post-modernismen accentueras dessutom problemet med subjektiva och
objektiva erfarenheter, och de subjektiva erfarenheterna tenderar att bli det
som ses som det sanna (Wright 2004: 189). Wrights summering av denna
inriktning leder ut i en tydligt formulerad problematisering av synen på erfa-
renheter:

The first and most obvious criticism to be made is that the strategy of learn-
ing-from religion buys uncritically into the mind-set of modern romanticism.
Just as romanticism rejected the rationalism endemic in the early stages
of the Enlightenment in favour of the immediacy of moral, religious and aes-
thetic experience, so experiential religious education turns aside from the
dry rationalistic process of learning religious facts in favour of an engage-
ment with the religious emotions. In doing so it makes religious education
dependent on the intellectual baggage of romanticism: its ideology of the
self-sufficiency of personal experience; its image of the autonomous and
isolated self forced to turn inwards and rely on the authority of subjective ex-
perience; its dislocation of questions of value from the realistic order-of-
things; its dissociation of sense from sensibility and consequent turn to an
unreflective emotivism. The surface appearance of openness, derived
from the distinction between the cultivation of a general capacity for spiritual
experience and the induction of children into particular belief systems, dis-
guises the fact that a clear and persistent ideology is at work here, an ideol-
ogy all the more powerful for its initial invisibility. In effect the process of
learning-from religion enculturates children into the modernist world-view of
romanticism. (Wright 2004: 189)

Övrig kritik är att denna strategi inte ger förutsättning för kritiskt tänkande
om religion och den redan tidigare återgivna punkten att detta inte är själv-
förståelsen hos religioner.

Den tredje metaberättelsen tas upp till behandling under rubriken frihet
och tolerans – dvs. det handlar om den metaberättelse som Wright kallar
liberalism. Wright ställer den mot bakgrunden att Jesu liknelser antingen kan
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läsas som teologiska berättelser om Guds rikes tillkomst, eller som moraliska
berättelser om vissa dygder. Frågan är i vilken utsträckning det är gångbart
att göra om religion till moralitet – eller annorlunda uttryckt, handlar religion
om transcendens eller immanens? Wright anser att allt eftersom de religiösa
sanningsfrågorna marginaliserats så har religionen blivit en fråga om den
gemensamma moralen (Wright 2004: 191f). Men inte en moral som grundas
på de tio budorden eller Bergspredikan, utan en moral som grundas på de
liberala principerna frihet och tolerans. Målet med undervisningen blev ”to
bring empathy, harmony and mutual understanding to a fragmented
multicultural society” (Wright 2004: 191). Ett problem för denna strategi
blev att finna en lösning på religionernas konkurrerande sanningsanspråk
och de mål som finns. Wright påpekar att det inte alltid varit frihet och
tolerans som gällt mellan de religiösa traditionerna vid deras möten i histo-
rien. Även denna gång sägs strategin vara oförenlig med (i varje fall vissa)
religioners självbilder – en del av dem är inte för frihet och tolerans, enligt
yttranden som Wright citerar. Liberalismen blir på detta sätt ”colonial and
imperialistic” (Wright 2004: 192). Wright själv går ännu längre i sin pro-
blematisering av denna strategi – liberalismen riskerar att bli berättelsen om
tolerans som inte tolererar andra berättelser:

Indeed, the argument can be taken a stage further: the paternalistic stance
adopted by liberalism in assimilating non-liberal religious traditions within
its preferred frame of reference actually threatens the very fabric of liberal-
ism itself. Liberalism, that is to say, shifts from being an interim ethic de-
signed to allow contrasting and conflicting world-views to co-exist with-
out compromising their individual identities and integrities, into a closed
and essentially relativistic meta-narrative. (Wright 2004: 192)

Men det finns två olika versioner av liberalismen, en stängd och en öppen.
Kritiken ovan gäller bara den version som kallas stängd. En övergång från
den stängda till den öppna skulle undgå att undervisningen skulle föra in
eleverna i en dogmatisk liberal världsuppfattning:

Liberalism in its closed form sets itself up, however benignly, as a totalitar-
ian regime that requires policing and protection in the face of threats posed
by anti-liberal forces. Liberalism in its open form seeks to nurture the hu-
man quest for knowledge, wisdom and truth across contrasting and fre-
quently conflicting world-views. The former places the liberal value of intol-
erance-of-the-intolerant centre stage; the latter highlights the principle of
rational debate, turning to the repression of intolerance only as a final resort.
(Wright 2004: 193)

Sammanfattningsvis säger Wright att undervisningen i religion i det moderna
samhället söker legitimitet genom att anknyta till det moderna samhällets tre
grundläggande metaberättelser. Han drar två slutsatser från detta:



161

Two conclusions can be drawn from this: on the one hand modern religious
education appears unlikely to be able to do justice to the self-understanding of
the world’s religious traditions in its present form; on the other, modern reli-
gious education’s reliance on the meta-narratives of modernity would appear
to leave it especially vulnerable to post-modern attacks. We will pick up the
former point later in this book. In the next chapter we will explore attempts to
deconstruct modern religious education and replace it with a post-modern reli-
gious education grounded in the anti-realism of post/pedagogy. (Wright 2004:
194)

Vad har då Wrights analys och kritik av religionsundervisningen i England
och Wales för relevans för denna avhandling? Redan en snabb genomläsning
visar ju på att Wright mycket mer skriver ur ett teologiskt perspektiv än vad
den svenska dialogen om livsfrågorna uppvisat. Men det är ändå väldigt
tydligt att livsfrågorna också anknyter till de tre metaberättelserna. Dels frå-
gan om sanning som den hanteras i naturalismen, dels berättelsen om erfa-
renheterna som den återfinns i romaticismen och – kanske framför allt – i
frågan om frihet och tolerans i liberalismen. Själva kärnan i livsfrågorna är
väl att religionerna ger jämbördiga svar på frågor som t.ex. vad händer när
man dör. Att de därför skall tolereras, och att de därför kan jämföras.

Mötet mellan en individ och en tradition, där individen kan låta sig påver-
kas av traditionerna i olika disparata frågor, ställer en grundläggande fråga
till traditionerna som just traditioner (någorlunda enhetliga och samman-
hängande). En fråga som inte bara ställs utifrån livsfrågornas perspektiv. Här
finns en motsvarighet till Wrights upprepning av frågan om i vilken ut-
sträckning undervisningen är förenlig med religionernas självbild (eller an-
språk)38. Jämställandet av religioner som kan se sig som konkurrerande om
den absoluta sanningen blir också tydligast i att det i livsfrågepedagogiken
också finns en (åtminstone implicit) uppfattning om att svar från olika tradi-
tioner kan jämkas ihop i en individs personliga livstolkning.39

38 Jag har sett en liknande kritik framförd av Lars Haikola redan 1992 (Haikola 1992). Han ser
i denna artikel livsfrågorna som en slags hermeneutisk nyckel till religionerna i det att religio-
nerna på detta sätt ses som svar på en uppsättning gemensamma frågor, ett sätt att definiera
religionerna som han inte ser som förenligt med deras självförståelse.
39 Exkurs: Har då Wright något förslag på hur religionsundervisningen kan legitimeras i det
post-moderna samhället? Efter en kritisk genomgång av vissa strategier som redan lanserats
framför Wright sitt eget förslag som han kallar ”critical religious education” (Wright 2004:
220ff). Kortfattat kan den sägas poängtera mycket av det som setts som problem i de tidigare
strategierna. Så sätts till exempel de konkurrerande sanningsanspråken i centrum. De lyfts
fram och blir föremål för behandling i undervisningen. Tanken på en universell religion bak-
om de olika religionerna överges alltså. Över huvud taget kan denna strategi sammanfattas
som att olikheter och det som skiljer lyfts fram för dialog. Dock verkar inte Wright problema-
tisera på vems/vilkas villkor dessa religiösa traditioner beskrivs – på samma sätt som han inte
ovan problematiserar vem som legitimerar de olika tolkningarna av den liknelse han använ-
der.
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Livsfrågor – och feministisk kunskapsteori

Om problemet mellan de olika religionerna och deras självförståelse och en
undervisning som söker strategier som försöker hitta en slags gemensam
nämnare varit i fokus i presentationen av Andrew Wright, så är en ytterligare
problematisering av det gemensamma i fokus hos Karin Sporre. Mot bak-
grund av en beskrivning av det svenska samhället av idag som ett mångkul-
turellt samhälle sätter Karin Sporre in sitt intresse i rapporten formulerat i ett
antal frågor, varav den mest relevanta för mitt arbete torde vara: Finns en
underförstådd implicit etnocentrism, en förutsatt svenskhet, i skolans praktik
och styrdokument? (Sporre 2007: 12). Hon preciserar sitt intresse vidare i
formuleringen:

Här i rapporten är jag intresserad av att bearbeta vad jag menar är bakomlig-
gande problem. Då vi möts som kunskapsaktörer i ett mångkulturellt samhäl-
le kan det variera vad vi förstår som sann kunskap, som rätt eller orätt, som
gott eller ont. Vi är långtifrån alltid överens. Det kan handla om det vi kallar
fakta, eller uppfattningar som vi mer anser höra samman med värderingar –
men våra uppfattningar kan divergera. Ibland kan det vara så att vi undrar om
vi har olika uppfattningar för att vi ser ett visst förhållande utifrån olika ut-
gångspunkter. Spelar det någon roll vem vi är, var vi kommer ifrån, eller vil-
ken bakgrund som är vår? Spelar det roll i skolan? Vad betyder faktorer som
kön, klass och hudfärg i skolarbetet? I hur någon blir lyssnad på i klassrum-
met? I hur den kunskap hon eller han uttrycker tas emot? För den kunskap
han eller hon artikulerar? (Sporre 2007: 13)

Denna sorts fakta, och uppfattningar, kan alltså vara implicita. De är inte
direkt utsagda, utan tas för givet i yttrandena. De kan också vara mer explici-
ta i form av påståenden om hur t.ex. människor är. Och då framgår det cen-
trala i Sporres frågor i förhållande till min studie. I kursplanerna, och hos
intervjupersonerna, återkommer påståenden som sällan problematiseras, eller
ställs inför frågan om vems kunskap de speglar på det sätt som Sporre gör.
Vems kunskap är det som gör yttrandet att människan ställer sig vissa eviga
och ständigt återkommande frågor om tillvaron giltigt? I kursplanerna ställs
denna sorts kritiska frågor till vissa grundläggande uppfattningar sällan, eller
rent av aldrig. Några intervjupersoner resonerar om att det kan finnas ge-
mensamma livsfrågor, men att långt ifrån alla är det. Men ingenstans ifråga-
sätts på ett konsekvent sätt tanken på att det skulle finnas (livs-)frågor, pro-
blem, som är gemensamma för alla människor.

Samtidigt kan – med stöd i Sporre – hävdas att denna sorts påståenden ger
en implicit svenskhet, eller åtminstone ett implicit ”vi” som kan ses som det
gemensamma för dem som studerar religionskunskap i Sverige. Ett mycket
tydligt exempel på ett sådant ”vi” är beskrivningen av den moderna männi-
skan i vissa kursplaner för gymnasiet (se vidare s. 166).

Karin Sporre har i inledningen en berättelse om ett experiment med att
beskriva ett rum (Sporre 2007: 11) som hon återkommer till – den fungerar
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dels som en motivering till varför det är viktigt att vara medveten om vem
som beskriver, dvs. vikten av att vara medveten om olikheter i utgångspunk-
ter, men också om vikten av att pröva andras utgångspunkter.

Rapportens huvudtitel Att se med andra ögon är en metafor. I konkret mening
kan man bara se med samma, sina egna ögon. Med valet av titel vill jag ut-
mana till reflektion över betydelsen av olikheter i utgångspunkter och per-
spektiv. Var kan det föra oss om vi försöker se med någon annans ögon – kan
det få oss att se med andra ögon, se på ett annat sätt? Som berättelsen från
Mexico inledningsvis skildrar, om vi byter plats med någon annan, vad ser vi
då? Vad kan det tillföra oss av kunskap? Om vi prövar någon annans per-
spektiv? I ett samhälle där människor möts med olika erfarenheter, med bak-
grund i olika kulturer, med olika livsåskådningsmässiga övertygelser blir det,
menar jag, av vikt att försöka se med andras ögon, för att kanske kunna se
med andra ögon. (Sporre 2007: 22)

Hennes kritiska granskning av texten om värdegrund återfinns i rapporten
främst på s. 35 ff. De kritiska begreppen som används som underlag för
granskningen är ”svensk etnocentrism”. Det möjligen problematiska i Spor-
res granskning är att det finns oproblematiserade uppfattningar om jäm-
ställdhet och kulturmöten som utgör grund för den kritiska instansen.

Sporre har inte samma utgångspunkt för studiet av läroplaner som jag – i
varje fall redovisar hon inte några uppfattningar som kan knytas till den kul-
turvetenskapliga läroplanstraditionen, varken via referenser, eller indirekt via
uppfattningar. Delar av hennes reflektion runt läroplanerna tyder snarare på
att hon inte delar min utgångspunkt:

Bör man kanske se skrivandet av läroplaner som läroprocesser? Är det kan-
ske så att också i skrivandet och utvecklandet av dem behövs kritik i en pro-
cess av ett ständigt pågående förändrings- och tolkningsarbete? Och är det
kanske rent av en styrka att motsägelser och värdekonflikter finns i dessa tex-
ter, så att en diskussion kan få näring ur texterna? Eller om det inte är en
styrka så ändå något näst intill oundvikligt? (Sporre 2007: 43)

Möjligen förvånar i denna reflektion att inte läroplanerna sätts in i ett sam-
hälleligt perspektiv – feminism har ju som utgångspunkt ett maktperspektiv,
varför kan då inte också skapandet av läroplaner sättas in i detta perspektiv i
stället för att kunna förväntas ske i ett opolitiskt rum – som det verkar i cita-
tet ovan. Skulle inte Sporre kunna ytterligare förstärka behovet av sin femi-
nistiska utgångspunkt mot denna bakgrund genom att tydligt problematisera
vilka olika uppfattningar om jämställdhet lyfts fram, vilka tankar om kultur-
arv och kulturmöten? Och vilka grupperingar inom samhället omfattar dessa
uppfattningar?

Trots dessa skillnader i ståndpunkter kommer Sporre i summeringen av
sin läsning av avsnitten om skolans värdegrund ändå fram till en ståndpunkt
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som mycket påminner om min utgångspunkt om kursplaner som kompro-
misser (ovan s. 38):

Om man summerar diskussionen så här långt kan man konstatera att de texter
där den svenska skolans gemensamma värden formuleras och också norma-
tivt påbjuds, inom sig uttrycker värdekonflikter och spänningar. (Sporre
2007: 43)

Men – till skillnad mot Sporre – ser jag inte dessa spänningar inom läropla-
nerna som något som ”befriar texterna från en auktoritativ ställning” (Sporre
2007: 44), utan som något som måste, eller i varje fall kan, tolkas som ett
exempel på maktförhållanden vid en given tidpunkt. Att sedan texterna själ-
va försöker dölja dessa spänningar genom att inte anknyta till de yttranden
som skulle förtydliga deras inre dialogicitet, är för mig snarare ett uttryck för
att texterna – desperat? – strävar efter att framstå som auktoritativa.

Huvudtemat hos Sporre är inte en texttolkning i allmänhet utan utifrån en
specifik feministisk kunskapsteori. Det är alltså främst den som bör lyftas
fram och användas för att pröva mina material. Och den absolut centrala
punkten i Sporres tolkningsarbete är vad hon uppfattar som den feministiska
kunskapsteorins väsentliga skillnad mot vad som kan kallas en mer traditio-
nell kunskapsteori, i varje fall inom filosofin som är hennes referens:

Som jag ser det finns det en spänning mellan det traditionella filosofiskt hi-
storiska arbetet med kunskap och den feministiska diskussion vi skall utfors-
ka. Detta då den klassiska filosofiska diskussionen har betraktat personen
som konstant då den sysslat med villkoren för kunskap, dvs. det har inte be-
traktats spela någon roll vem personen är som håller ett givet påstående för
sant eller söker kunskap. Personen kan alltså sägas vara utbytbar och är inte
av betydelse för kunskapsprocessen eller vilken kunskap som produceras.
Precis här är det den feministiska kunskapsteoretiska diskussionen tar sin ut-
gångspunkt när den kritiskt börjar ställa frågor om och undersöka vad en per-
sons kön, hudfärg, klass, sexuella läggning, ålder, kroppsliga förutsättningar
och geografiska placering i världen kan betyda för den kunskap som personen
håller för sann. Självklart sker inte en sådan diskussion enbart bland feminis-
tiska filosofer och akademiker utan har också sina paralleller och föregånga-
re, men här och nu är det den feministiska traditionen som behandlas. (Sporre
2007: 48)

Hon [Donna Haraway] diskuterar också privilegierades, respektive mindre
privilegierades seende, eller kunskap om verkligheten, och framhåller då de
mindre privilegierades seende ”från undersidan av maktens plattformar” som
ett mer objektivt seende än de mäktigas, som bland annat styrs av deras be-
hov av att dölja maktförhållanden och egna ståndpunkter. […] Seendet är
partiellt/begränsat, och objektivitet uppstår alltså ur en medvetenhet om och
redovisning av detta, i kombination med en ansvarig positionering som leder
till ett växande perspektiv. (Sporre 2007: 57)
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Ett mer strukturellt perspektiv intas av Young – hon ”invänder mot teorier
som bygger på individualiserade synsätt [på] människan som samhällsvarel-
se och framhäver henne i stället som social varelse och hävdar att det sociala
varandet föregår det individuella” (Sporre 2007: 59).

Young vill i stället fokusera på hur orättvisa samhälleliga strukturer där
maktrelationer mellan olika grupper utgör förutsättningarna, ger människor
olika utgångspunkter när de skall artikulera sin syn på vad som vore ett gott
samhälle, […] det handlar också om i vilken utsträckning ett samhälles insti-
tutioner bidrar till friheten för alla att kunna uttrycka sig på den gemensamma
samhälleliga arenan. (Sporre 2007: 58)

Young utvecklar en teori om förtryckets fem ansikten, dvs. de fem olika
grunder som förtryck kan grundas i. (Sporre 2007: 59)

De feministiska teorierna som Sporre behandlar i kapitel tre i sin bok, har
alla det gemensamt att de sätter det kunskapande subjektet och dess beroen-
de av olika utgångspunkter i centrum. Det leder, påpekar Sporre, in mot frå-
gan om relativism. Den behandlar hon dock ihop med presentationen av
Lorraine Code och hennes insats för feministisk kunskapsteori, dvs. i kapitel
fyra.

Sporre kallar att byta perspektiv för retorisk rymd: Finns rum för att arti-
kulera och undersöka skillnader och olikheter, för att bättre förstå dem?
Finns retoriskt utrymme eller retorisk rymd för detta i pedagogiska proces-
ser? (Sporre 2007: 65)

Här tydliggör Sporre ett problem med tanken på att livsfrågor skall kunna
fungera som en slags brygga mellan elever här och nu med ett stoff hämtat
från olika tider och kulturer. Vad finns det för något som förenar? Genom att
inte problematisera detta gör denna tanke anspråk på en universalisering som
alltså i hennes perspektiv blir ett uttryck för makt. Särskilt diskuteras att
universalistiska påståenden lättast lockas fram bland de mäktiga (Sporre
2007: 87). De stora frågorna sägs vara mer komplexa idag än tidigare i filo-
sofins historia – rättvisefrågor, frågor om ont och gott – och därför märks
kontextualiseringen tydligare (Sporre 2007: 90f). Meningen med livet?, fres-
tas jag tillägga. Hennes kunskapsteoretiska ståndpunkt kallas ”dialogisk”,
när olikheter uppträder tar dialogen vid, och den tar tid.

I kapitel fem diskuterar Sporre vad hon kallar ”ett kommunikativt dialo-
giskt sanningsbegrepp” (Sporre 2007: 93ff) och hon applicerar det på texter-
na om skolans värdegrund. Sporre invänder mot dessa kommunikativa teori-
er att de är neutrala till vilket beslut som kommer ut, t.ex. i fråga om
rätt/orätt. Hon anför också Code som sätter in subjekten i strukturer, och som
också påpekar att vi nu söker svar på mer komplexa frågor än om tingens
existens etc. (se ovan). Idag ”arbetar [vi snarare] med frågor som hur männi-
skor kan veta något om människor och om komplicerade sociala och kultu-
rella förhållanden, än om ting” (Sporre 2007: 96). Sporre instämmer i vikten
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av det kommunikativa och att ge legitimitet till allas röster (Sporre 2007:
97). Hon upprepar frågan om relativism i etiska frågor. Utifrån exemplet om
Gandhi och hans icke-våldsprincip, men också dialogiska inställning, disku-
terar Sporre ”kompromissen” som ett viktigt inslag i sanningen: ”Vi kan låta
exemplet Gandhi tala till oss om att genuin dialog är möjlig utan att relati-
vism inträder” (Sporre 2007: 102). Sporre hävdar att detta var möjligt efter-
som Gandhis icke-våldslinje kom att omfattas av hans motståndare och bli
den ram inom vilken diskussionen fördes. Hon framhåller vikten av vad hon
kallar ”utforskande samtal där man klargör sina bedömningar” (Sporre 2007:
102). Dels mellan de professionella, dels rimligen också som ett led i mötet
med eleverna och mellan eleverna. ”Ett sådant samtal kan föra oss till väl-
grundad enighet eller välgrundad oenighet” (Sporre 2007: 103). Och vad
som är acceptabelt att vara oense om inom skolans ram. I slutkapitlet upp-
daterar Sporre sin text med den senaste utvecklingen avseende likheter och
olikheter, i form av diskussionen av begreppet intersektionalitet.

En konsekvens av strävan att hantera ett flertal olikheter mellan kvinnor
(och män) blir att maktanalyser blir komplexa. Inom feministisk teori har
parallellt med diskussioner om olikheter och vikten av att erkänna dem samt
deras relation till olika positioner i samhället, också diskussion förts om oli-
ka maktasymmetrier.

Idag är begreppet intersektionalitet centralt i dessa diskussioner. […] Det
engelska ordet intersect betyder genomskära, dela. Inom geometrin kan en
given punkt genomkorsas av flera olika linjer, de möts i den givna punkten.
Utifrån en sådan grundbetydelse kan Youngs titel Intersecting voices förstås
som en bild för hur olika perspektiv möts. (Sporre 2007: 113)

De frågor som Sporre kommer in på är bl.a. vad som är relevant kunskap för
en given elev eller student. Och därmed att ”kunna få använda förskolan,
skolan, gymnasiet eller universitetet för det egna kunskapssökandet” (Sporre
2007: 118). Hon diskuterar främst hur olikheter mellan människor, elever,
hanteras i en pedagogisk praktik. Men mitt intresse är hur olikheter mellan
människor synliggörs i mina två material. Främst kanske runt frågan om
konstruktionen av ett vi-dom? Sporre har en tydlig kritik av vad hon ser som
etnocentriska formuleringar i värdegrunden. Finns den sortens etnocentriska
formuleringar även i mina material? En kursplanetext får fungera som ex-
empel.

Kursplaneexemplet ”Analys av den moderna

människans situation”

Sporre vill undersöka etnocentriska formuleringar (se omedelbart ovan). Mot
den bakgrunden blir tolkningen av det i Lgy 65, Lgy 70 och 78 upprepade



167

momentet som kallas ”analys av den moderna människans situation” ett in-
tressant exempel på hur ett särskiljande ”vi” förs fram i kursplanerna:

Den västerländska livsåskådningsproblematiken: sönderbrytande av den
kristna enhetskulturen, urbaniseringen, demokratiseringen, liberalismen,
väckelserörelserna, naturvetenskapens och den därav föranledda världsupp-
fattningens utveckling, religionsfrihetskravet. Behovet av orientering och
självständig bedömning. (Lgy 65)

I det sägs – direkt och indirekt – vad som är kännetecknande för bl.a. en
svensk. Valet av ordet ”moderna” kan tolkas på flera sätt. Dels kan det sättas
in i etiketteringen av olika samhällen: det förmoderna, det moderna och så
småningom även det post-moderna. På det sättet får kursplanens analys räck-
vidd för alla människor i ett visst samhälle, som likt det svenska kan förstås
som ”modernt”. Ordet kan också tolkas utan just dessa dialogiska anknyt-
ningar som endast syftande på att det finns människor som är moderna och
människor som är omoderna. De kan säkert leva sida vid sida i samma sam-
hälle, men de har lite olika kännetecken. Eftersom kursplaner ytterst sällan,
nästan aldrig, gör direkta anknytningar till yttranden utanför sig själva, är
båda tolkningarna fullt möjliga.

För den första tolkningen talar att den moderna människans situation sätts
in i ”den västerländska livsåskådningsproblematiken”, dvs. en för en del
samhällen gemensam situation. För den senare talar att ”psykologiska och
sociala behov anses påverka människors uppfattning i fråga om livsåskåd-
ning och etisk syn”. Ett studium av religioner måste också motiveras med att
det är mänskliga behov som skapar elevernas intresse för de svar på frågor
om livets mening som av dessa skäl ”man kommit fram till”:

Studierna kan lämpligen inledas genom att läraren på ett enkelt och konkret
sätt tar upp ett samtal om vad som gör att människor har behov av att formu-
lera en livsåskådning och söker belysa några faktorer som formar livsinställ-
ningen. Påpekandet att olika mänskliga behov – materiella behov, gemen-
skapsbehov, intellektuella, estetiska och religiösa behov utvecklas olika hos
olika individer i skilda tider och kulturmiljöer, aktiverar elevernas intresse för
hur man kommit fram till olika svar både på frågorna om livets och tillvarons
mening och om vad som är rätt och orätt. Genom konkreta exempel kan på-
visas hur olika psykologiska och sociala betingelser påverkar människors
uppfattning i fråga om livsåskådning och etisk syn. (Lgy 65)

Den gemensamma västerländska livsåskådningsproblematiken kännetecknas
av att enhet ersätts av mångfald. Enheten benämns ”den kristna enhetskultu-
ren”. De krafter som står för mångfald är t.ex. urbaniseringen och den natur-
vetenskapliga utvecklingen. I förhållande till senare kursplanetexter är den
moderna människans situation inte präglad av folkförflyttningar – migration
i form av t.ex. invandring till Sverige eller Europa. Riktningen i förändring-
en är från kristen enhetskultur till ett liberalt och av demokrati präglat sam-
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hälle, där naturvetenskapen och religionsfrihet är viktig för förståelsen av
människans situation. Det anses ställa ett (ökat) krav på individen att göra en
självständig bedömning – otydligt av vad. Objektet är utelämnat, men frå-
gorna om livets mening och etiken är vad som troligen åsyftas.

Ur ett didaktiskt perspektiv är också viktigt att notera att eleverna måste
intresseras för studiet av hur man kommit fram till svaret på dessa frågor.
Eller mer exakt: intresset skall aktiveras. Det anses alltså finnas där, men
inte på ett aktivt sätt. Denna text publicerades flera år före undersökningen
Tonåringen och livsfrågorna (Skolöverstyrelsen 1969) men visst påminner
tanken om det resultat som där publiceras, nämligen att eleverna har ett in-
tresse för frågor om livet och meningen med tillvaron om de presenteras i sin
existentiella form. Men att de inte har ett (aktiverat) intresse för dessa frå-
gors svar om de presenteras i en av de olika traditionerna påverkad vokabu-
lär (se s. 143f.).

När en gemensam livsåskådningsproblematik presenteras så är det mycket
nära till hands att se en undertext av att denna situation inte är gemensam
med (åtminstone några) andra samhällen, eller grupper av samhällen. Något
kan uppfattas som särskiljande. Det är då en relativt rationell världsuppfatt-
ning som kännetecknar den moderna människans situation och därmed också
de moderna samhällena. Nämligen den som utvecklats på grund av natur-
vetenskapen, men också en demokratisk världsuppfattning eftersom den
också påverkats av demokratiseringen, liberalism, väckelserörelserna och
sönderbrytandet av enhetskulturen. Resten av världen kanske inte har denna
sorts livsåskådningsproblematik – det går i alla fall inte att utesluta denna
undertext i kursplaneanalysen.

Men samhället är inte mindre enhetligt i en del senare kursplaner. Det
”vi” som då växer fram är på ett ställe insatt i en pluralistisk kultursituation:

I en pluralistisk kultursituation är det särskilt angeläget att visa lyhördhet för
minoritetsuppfattningar och kritiska inlägg gentemot etablerade värderingar.
Det är dock väsentligt att det avvikande och kritiska inte får tilldra sig intres-
set så att de värden kring vilka påtaglig gemenskap råder kommer i bakgrun-
den. (Lgy 78)

I varje fall för mig som läsare ingår pluralism40 i en kedja av yttranden som
talar om västerlandet och livsåskådningar i möte och konflikt där. Det existe-
rar ett antal olika ismer som har konkurrerande anspråk i en pluralistisk kul-
turkontext, vilket då är det nya ordet för den västerländska livsåskådnings-
problematiken. Den kristna enhetskulturen har ersatts av en pluralistisk kul-
tursituation. Med anknytning till begreppet intersektionalitet (s. 166) skulle
det i analysen av den moderna människans situation kunna sägas att det som

40 Jag har endast funnit ordet pluralism i denna kursplan och i denna form. Ordet finns dess-
utom i beskrivningen av samhället i Tonåringen och livsfrågorna (Skolöverstyrelsen 1969). I
övriga kursplaner används alternativa ord.
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gör skillnad blir sekulariseringen i kursplanens betydelse. Den skillnaden
kan gå såväl mellan människor som mellan samhällen.

I och med Lpo 94 och Lpf 94 är vi delaktiga i ett samhälle som är ”mång-
kulturellt”.

Det mångkulturella samhället har betytt ett öppnare klimat för tros- och livs-
åskådningsfrågorna. Genom att olika kulturer och religioner möts och får ett
ansikte kan möten komma till stånd som inspirerar människors tankar och
handlingar och fördjupar deras förståelse. (Lpf 94/93: 51)

I Sverige har länge den tradition som förvaltas av kristen tradition och väster-
ländsk humanism styrt tolkningen av värdegrunden. I ett alltmer mångkultu-
rellt samhälle kan samma medvetenhet om vikten av en gemensam värde-
grund också skapas utifrån andra religioner och livsåskådningar. (Lpf 94/00:
154)

Det finns likheter och skillnader mellan religioner. Likheterna kan skapa en
samhörighet mellan religioner medan skillnaderna kan skapa motsättningar
som ibland utmynnar i konflikter. En grundsten i ett mångkulturellt och de-
mokratiskt samhälle är att människor är lika värda trots sina olikheter. Mot
denna bakgrund ligger det i ämnets karaktär att såväl likheter som skillnader
uppmärksammas. (Lpo 94/00: 83)

Mångfalden är inte längre begränsad till pluralism i betydelsen ovan, utan
uppenbarligen av annan art. Gränserna för olikheten går inte längre mellan
ismer i den västerländska livsåskådningsproblematiken. Gränserna går istäl-
let mellan religioner. Intersektionaliteten har fått en annan betoning. Dessa
gränser mellan olika religioner, eller kanske snarare människor med olika
religioner, anses kunna skapa konflikter – något som den pluralistiska mång-
falden inte tillskrevs. Tvärtom framförs i varje fall i Tonåringen och livsfrå-
gorna att det finns en stark gemensam uppskattning av pluralismen (Skol-
överstyrelsen 1969: 103). Det fördes i varje fall inte fram något som fram-
ställdes som negativt med pluralismen och sönderbrytandet av den kristna
enhetskulturen. Däremot påpekas i dessa senare kursplaner att olika religio-
ner kan leda till konflikter. Naturligtvis framhålls också det mångkulturella
samhället som positivt: det ”kan skapa en samhörighet mellan religioner”41.

Det mångkulturella – eller rent av det ibland ”alltmer mångkulturella” –
samhället är i kursplanerna ett faktum. Det finns där, och det skall sedan
hanteras. Det har dessutom en grundsten, nämligen alla människors lika vär-
de. Där finns också en gemensam värdegrund, tidigare byggd på en tolkning
genom kristendom och västerländsk humanism. Nu kan den gemensamma
värdegrunden också framstå som viktig även ur andra religioners perspektiv.
Möjligen finns en kvardröjande rangordning i det att värdegrunden tolkats

41 Mette Buchardt noterar att såväl den positiva som den negativa attityden till det mångkultu-
rella samhället på en punkt hävdar det samma och på ett sätt kan sägas förstärka varandra:
”Hvor forskellige disse to strategier end kan synes at være, har de et tilfælles at ’kultur’ som
forklaringsmodel og forskelsparameter er tildelt en central plads.” (Buchardt 2009: 54)
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genom kristendom och västerländsk humanism. Vikten av den är vad som
kan uppnås genom andra religioner. Men denna rangordning kan också av-
slöja mina fördomar om dessa yttranden.

Det är kanske ändå inte i det mer eller mindre tydliga etnocentriska som
poängerna från Karin Sporres översikt över feministisk kunskapsteori har sin
främsta bäring gentemot livsfrågorna. Att livsfrågorna kan ha en färgning av
det samhälle de behandlas i är inget som ifrågasätts i kursplaner. Men kurs-
planernas kanske starkaste och mest problematiska anspråk i förhållande till
feministiska teorier är anspråket på universalism. Det finns med redan i an-
visningarna till momentet analys av den moderna människans situation:

Det är härigenom möjligt att så småningom belysa hur grundläggande behov
och känslor är gemensamma för alla människor, oberoende av hudfärg, histo-
ria och kultur och på olika sätt speglas i skilda livsåskådningar. (Lgy 65)

Om det är något som är särskilt tydligt i Sporres text, så är det att anspråk på
att tala för alla människor är problematiska. Det är inte oväsentligt vem som
gör den generaliseringen – eftersom subjektet inte är utbytbart. Och ansprå-
ket på generalisering är slående här. Det sägs att grundläggande behov är
gemensamma, och det är väl rimligt att säga att alla människor behöver
dricka, äta och sova. Men vad har det för bäring för (i varje fall några) livs-
frågor? Det är andra grundläggande behov som måste avses. Andra yttranden
ger ytterligare ledtrådar till vad som anses kunna generaliseras:

– utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i olika livsmönster och ser
orsaker till variation i tid och rum men även det gemensamma i olika kulturer
(Lpo 94/SO: 66)

Avsikten med momentet är inte främst att tillföra undervisningen nytt stoff
utan att ge färdigheter som kan tillämpas på de ständigt återkommande livs-
frågorna. Det bör därvid särskilt uppmärksammas att livsproblemen i den ak-
tuella idédebatten ofta formuleras i nya termer. (Lgy 70/78: 11)

Det är tydligt att kursplanerna talar om något som är gemensamt för alla
kulturer, utöver de redan av mig föreslagna grundläggande behoven. Ett
exempel på vad som anses vara gemensamt ges i Lgy 78 där livsfrågorna
sägs vara ständigt återkommande. De ges en ny språklig dräkt, men det finns
ständigt återkommande livsfrågor. Formuleringen går att förstå så att alla
livsfrågor inte är ständigt återkommande, utan att ett urval av dem är det.
Här finns ett anspråk på generalisering över såväl tid som rum – universella
anspråk på några gemensamma frågor. Satt in i det dialogiska sammanhang
som t.ex. Tonåringen och livsfrågorna ger, är det troligt att dessa gemen-
samma livsfrågor är vad som där kallas existentiella frågor i sin nakna for-
mulering. Gemenskapen kan – om ett kritiskt perspektiv skall lyftas fram –
sägas formuleras mot bakgrund av en västerländsk filosofisk riktning som
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var stark efter andra världskriget. När Susanna och Sofia poängterar valet
som något väsentligt i varje människas liv är detta att ytterligare tydliggöra
denna filosofis betydelse som underlag för generaliseringarna. Det är i varje
fall viktigt att lyfta fram denna generalisering och dess kulturberoende – en
västerländsk individualistisk filosofi som vid tiden för livsfrågornas införan-
de främst kanske företräddes av Jean Paul Sartre. Den har också påverkat en
del författare, t.ex. Lars Gyllensten som också är nämnd av intervjuperso-
nerna. Även om det är möjligt att säga att detta är något som kännetecknar
den sekulariserade västerlänningen, så är det inte självklart ett sätt att beskri-
va människan som känns igen i alla kulturer i alla tider.42

Att upprätta ett spänningsfält

Så här långt har jag försökt tolka mitt material och sätta in det i en dialog
såväl inom landet som med vissa utblickar till främst England. Så här långt
har jag också haft ett uttalat deskriptivt syfte. Men i detta avsnitt vill jag
också ta normativ ställning till en återkommande spänning i mitt material
och hur det talas om den. Jag gör även detta med utgångspunkt i Blankertz
bok Didaktikens teorier och modeller (Blankertz 1987).

En genomläsning av Blankertz bok kan först lämna läsaren i desperation.
Det är ett oerhört komplext område det som skolan utgör. Det finns inga
vetenskapligt gångbara motiv för ett visst innehåll i förhållande till ett annat
i skolan. Läst så blir Blankertz en ständig påminnelse om att skolan är en
politisk institution och kanske är det i och med det rimligt att låta didaktiken
stå för en deskriptivt analytisk infallsvinkel på skolan? Didaktiken kan inte
ge några oproblematiska eller objektiva argument för ett visst innehåll – i
varje fall hade den inte lyckats med det när Blankertz skrev sin bok och det
torde fortfarande vara fallet.

Men didaktiken kan problematisera det som syns under ytan. Didaktiken
kan vara en bundsförvant i kampen mot en normativ didaktik, och förgivet-
tagna självklarheter som gynnar en bestämd social grupp inom samhället,
genom att utsätta dem för en ständig problematisering. Ett begrepp för en
sådan problematisering är spänningsfält. Dessa finns, enligt vissa didaktiska
teorier, men behöver tydliggöras för att t.ex. i lärarutbildningen rusta elever-

42 Ett europeiskt projekt har nyligen inletts, ”Religious Diversity and Education in Europe”
REDCo. Som första rapport har publicerats en studie av religionsundervisningens historia i ett
urval av länder, dock inte Sverige (Jackson 2007). Redan i introduktionskapitlet blir det tyd-
ligt hur sättet att tala om religionsundervisning förändrats från undervisning i eller om en
religion, till inter-religious undervisning med syftet att skapa demokratiska medborgare i ett
europeiskt perspektiv med ett gemensamt intresse att skapa tolerans mellan religioner, eller
kulturer, att motverka uppfattningar om religioner som monolitiska traditioner, att motverka
att religioner utnyttjas som politiska ideologier, och att motverka främlingsfientlighet (Jack-
son 2007: 9–26). Men det blir också tydligt hur olika utformningen av religionsundervisning
varit/är i Europa. Samt hur likartad den aktuella problematiken uppfattas idag.
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na med den problemmedvetenhet som ger dem verktyg för reflektion över
sina egna undervisningsbeslut. En sådan uppgift går utöver det deskriptiva
när den gör ställningstaganden. Den är att anse som en del av det deskriptiva
när den upprättar spänningsfälten. Möjligen skulle den främsta ämnesdidak-
tiska poängen med min avhandling i och med detta konstaterande framträda
tydligast. Det är ett problem om dialogen om livsfrågor inte förs på ett pro-
blematiserande, ifrågasättande och på det sättet också medvetandegörande
sätt. Att det finns kompromissformuleringar, att det finns spänningar är an-
tagligen ofrånkomligt i ett demokratiskt samhälle – men att inte tolka dem
och belysa dem utifrån det perspektiv som den kulturvetenskapliga lä-
roplansteorin gör, är att beröva lärare som är på väg in i denna dialog, vikti-
ga verktyg för deras professionella utveckling.

I denna avhandlingens sista del är min avsikt att genomföra en sådan upp-
rättning av ett spänningsfält, och jag kommer att antyda en normativ stånd-
punkt, utöver den normativa ståndpunkten om vikten av medvetenhet som
jag redan framfört.

Detta spänningsfält verkar, åtminstone ibland, ha behandlats som motsat-
ser. Det är då lätt att se vad som skulle kunna kallas lösningen som ett upp-
lösande av spänningsfältet genom att ett fokus i spänningsfältet kommer att
dominera. Eftersom åtminstone en del av dessa spänningsfält verkar ha följt
skolan genom en längre tid och, såvitt jag kan förstå, i enlighet med synen på
läroplaner som kompromissprodukter kommer att fortsätta att finnas med i
kursplaner och lärarutbildning, verkar det mer fruktbart att se dessa spän-
ningar som dialogiska. Spänningen finns eftersom intressekonflikterna finns
i form av olika värderingar, olika normer. Spänningen har hanterats genom
att en röst – ett fokus – fått dominera på den andras bekostnad. Min utgångs-
punkt i detta avsnitt är att spänningen på detta sätt döljs, vilket kommer i
konflikt med demokratiska värderingar i ett alltmer mångkulturellt samhälle.
Genom att upprätthålla eller i varje fall tydliggöra spänningen mellan röster-
na, det dialogiska, tvingas ett på reflektion och reflexitivitet grundat under-
visningsbeslut fram. Detta är ett gott värde i ett mångkulturellt samhälle. En
sådan insikt formuleras redan av Blankertz:

Men då Weniger motiverade sitt ställningstagande utifrån rent kulturveten-
skapliga grunder, förbisåg han det som idag är en avgörande insikt, nämligen
att skolframgång och goda prestationer inte enbart är avhängiga av den en-
skilda lärarens kunnande och engagemang (eller den enskilde elevens för-
måga som sådan) utan i högre grad beror på skiktspecifika barriärer och
nackdelar/förmåner (Blankertz 1987: 137f)

Blankertz ser som didaktikens uppgift att skapa aktuella spänningsfält – eller
kanske jag kan säga aktuella formuleringar på spänningsfält som kan vara
återkommande? Jag skulle vilja uttrycka det som så att jag mot slutet av
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detta arbete vill lyfta fram och kommentera ett spänningsfält som jag sett
återkomma i mina material.

Elev- eller ämnesfokus

Med anknytning till mitt tolkningsverktyg är ett spänningsfält det mellan
stoff- eller elevcentrering43.

Det spänningsfältet finns kanske tydligast polariserat i kursplaner och
några yttranden om skolämnets historia. Elev har ställts mot ämnesinnehåll.
Det ena har, t.ex. i Lgr 62 och 69, förknippats med inriktningen på personlig
utveckling och på det sättet har en undertext om en utveckling från ämnes-
centrering till elevcentrering blivit möjlig. Om motsättningen mellan de två
fokusen poängteras blir spänningen i dessa yttranden närmast polariserande.

Ett annat sätt att beskriva spänningen har jag tagit funnit i Tro, livstolk-
ning og tradisjon (Afdal, Haakedal & Leganger-Krogstad 1997: 200) där det
skrivs om en pendling mellan dessa två fokus. Här blir det inte en utveckling
utan en rörelse fram och tillbaka. Det sättet att beskriva stämmer bra in med
en dialogisk tolkning av kursplaner där makt över kursplanerna kan sättas i
centrum – det blir då möjligt att läsa kursplanerna som en lägesbeskrivning
över styrkeförhållanden inom skolpolitiken. Vilken röst dominerar vid vissa
tidpunkter?

Själv skulle jag vilja sätta in detta spänningsfält som ett dialogiskt fält
mellan elev och skolämne. Det är en spänning för det är olika konsekvenser i
dessa två uppfattningar om läroplanstexter och kunskapssyner. Men det är ett
dialogiskt förhållande – båda rösterna behövs för att undervisning skall kun-
na bedrivas. Det blir då viktigt att verbalisera olika sätt att skapa en under-
visning som försöker uppmärksamma de båda sidorna på tankefigurens ena
axel. Det kanske tydligaste exemplet på en sådan ambition är Lgy 78 och
möjligen Lpf 94 – ett innehålls- och ett existentiellt perspektiv på ämnet är
formuleringar som kan lyftas fram här. Det är också återkommande hos en
del intervjupersoner med uttryck som att skapa en brygga mellan elev och
ämne. Men det viktigaste här är kanske inte hur en för de olika texterna fun-
gerande kompromiss formuleras, utan just sättet att förstå detta spännings-
fält. Det är en kompromiss, det finns en spänning. Den är ofrånkomlig och
varje formulering låter den ena polen på tolkningsverktyget få företräde
framför den andra. Kompromissen är inte en (i varje fall tillfällig) slutpunkt,
en slags syntes, utan ett uttryck för en spänning.

43 Andrew Wright antyder att denna distinktion är central i vad han kallar den moderna reli-
gionsundervisningen (se ovan s. 156). Ett exempel på detta som han visar är Michael Grim-
mitt och hans uppdelning i att lära om och att lära av religion. Tyvärr är det bara en antydan
till varför detta skulle vara en central distinktion i den moderna religionsundervisningen – och
hur det skulle kunna vara annorlunda. Men att motsättningen går tillbaka på vad han kallar
traditionell respektive progressiv pedagogik framkommer i alla fall i texten (Wright 2004:
182f).
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Men spänningen får inte bara förstås som en spänning mellan stoff- och
elevcentrering. Dessa båda fokus måste i sin tur också problematiseras. Var-
ken stoffet – skolämnet – eller eleverna är statiska och oföränderliga be-
grepp.

Ämnet är att förstå som en slags föränderlig förening (”amalgation”) på
det sätt som initialt diskuterades med stöd i Goodson (se s. 36). Det gör att
det inom ramen för detta spänningsfält är viktigt också att problematisera
vad religion är, dvs. att åtminstone antyda den begränsade definition av reli-
gion som livsfrågor är. Den betonar uteslutande religionernas kognitiva sida,
det som Jeffner lyfter fram som kunskapsdimensionen i sin definition av
livsåskådningar. Men Jeffners definition har med en slags emotionell sida i
det att han har med grundsyn, positivism eller negativism är exempel.

Men religion kan definieras på så många fler sätt44. Det är inte utrymme
att göra en genomgång av alla slags olika definitioner här, men att riten sak-
nas är nog en allvarlig begränsning i definitionen45. Annorlunda uttryckt
skulle kunna sägas att här finns ett exempel på en generalisering av en defi-
nition av religion som sedan används universellt – med all den kritik för
bortseende av att livsfrågor måste förstås i sitt sammanhang. En kritik som
Karin Sporre gett röst åt i den rapport jag flitigt citerat i diskussionen.

Det är en snäv och kulturbunden definition av religion när det sägs vara
svar på livsfrågor som i första hand gör religion till något att tro på – inte
något att handla efter.46

Vilka är eleverna?

Men inte heller eleverna är något statiskt över tid. I spänningsfältet finns
också frågan om vilka erfarenheter som en elev kan förutsättas ha gjort och
föra med sig in i skolans religionsundervisning. Redan tolkningen av Gold-
mans text och hans life-theme ”Sheep and Sheppards” visade på hur sam-
manhangsberoende erfarenheter är. Goldman skrev om elever som åkte bil
på engelsk landsbygd och de intryck de fått som en slags gemensam (möjlig)
erfarenhet. I ett alltmer mångkulturellt samhälle är det med stor säkerhet

44 Så gör t.ex. Seth Kunin en genomgång av vad han kallar ”moderna teorier” om religion
(Kunin 2003).
45 Jämför t.ex. med hur undervisningen om islam beskrivs i de Koranskolor som Jenny Berg-
lund studerat (Berglund 2009).
46 Ett ytterligare exempel på att livsfrågor är ett mycket svenskt begrepp kan finnas hos Kers-
tin von Brömssen när hon redovisar utgångspunkter för sina intervjuer med elever med olika
kulturella bakgrunder. Hon betonar dock själv en annan tolkning: ”Det blev snabbt mycket
intensiva och intressanta samtal utifrån begreppet ’religion’, medan samtalen med ingången
tro eller livsfråga var mera tveksamma. Eleverna ställde sig då avsevärt mer frågande. Jag fick
en uppfattning om att begreppen tro eller livsfråga genast kom alltför nära och blev för per-
sonliga. En livsfråga var inte heller självklart för eleverna vad det avsåg.” (Brömssen 2003:
124).
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svårare att förutsätta erfarenheter som är på något sätt gemensamma för ele-
verna.

Men erfarenheter är också beroende av t.ex. klass. Något som i varje fall
en intervjuperson lyfte fram. Han (Sebastian) påpekade att alla barn inte
kommer från miljöer där den sortens frågor som livsfrågorna är, utgör ett
aktivt inslag i hemmet. Han kallade dessa hem för ordkarga miljöer, och för
därmed in ett språksociologiskt perspektiv på sin tanke. Men det måste också
finnas exempel där den slags intellektuella definition av religion som livs-
frågor kan sägas vara, kan bli ett hinder när erfarenheter skall vara en ut-
gångspunkt för undervisningen.

Erfarenheter måste också sättas in i en tolkningsram, vilket t.ex. Goldman
så tydligt påpekat (se ovan s. 154) vilket för över på den centrala punkten om
det kunskapande subjektet. Vad beskrivs som individuellt och vad beskrivs
som generellt – och vem blir det som står för beskrivningen?

Det gemensamma – det individuella

Även om det i ett mångkulturellt samhälle är svårt att ta några erfarenheter
som självklara för en gemensam utgångspunkt och även om det är problema-
tiskt i ett kunskapsteoretiskt perspektiv så måste ju alltid undervisning nå-
gonstans ta sin utgångspunkt. Problemet med de undervisningsmodeller som
utgått från livsfrågor är kanske inte att de strävar efter jämförelser. Utan att
det inte problematiserats på vems/vilkas villkor denna jämförelse görs. Det
är viktigt för en lärare att vara medveten om att det finns olikheter i erfaren-
heter bland elever. Det kanske är en viktigare medvetenhet än att det finns
några vagt formulerade likheter över tid och rum?

Slutord

Denna avhandling har inte haft som ambition att ta ställning till livsfrågor i
skolans religionsundervisning. Att ett antal problem lyfts fram och behand-
lats skall inte förstås som en kritik av livsfrågor och livsfrågepedagogiken
som idé. Samma slags tolkning och belysning kan göras av alla undervis-
ningspraktiker.

Det är däremot, som väl framgått av avsnittet ovan, så att denna sorts be-
lysning kan vara utgångspunkten för mer medvetna undervisningsbeslut.
Beslut mer medvetna i den betydelsen att det förgivettagna och under kom-
promissformuleringar osynliggjorda, eller i varje fall dolda, på det sättet
kommer fram till ytan och föregår undervisningsbesluten. Om arbetet kunnat
ge detta bidrag är dess normativa syfte uppnått.
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Summary

Questions of life and RE curriculum: A study of a concept central in RE in
Swedish compulsory and secondary schools.

This thesis focuses on livsfrågor (questions of life), a typical Swedish
concept, introduced in the RE syllabus in the curriculum for compulsory
schools in 1969. The study poses three questions – what qualifies as a livs-
fråga , why are they regarded important, and how do they fit into teaching?

In Sweden RE has changed from a subject dominated by the Church of
Sweden and an ambition to teach Christianity in the Lutherian version. In
1919 the earlier main textbook (Dr. Martin Luther’s Shorter Catechism) was
replaced by texts from the bible. Later on, as freedom of religions was intro-
duced in Sweden in 1952, the subject was broadened. Especially in 1960
there was an important discussion about the difference between teaching
religion and teaching about religion was important. The teacher was to be
objective. The school subject non confessional. In late 1960:s, the subject
was broadened from Christianity only. World Religions and livsåskådningar
(Life Philosophy) was introduced in the compulsory school RE syllabus. In
the secondary school RE syllabus world religions were introduced earlier.
Examples of livsåskådningar in the syllabus for the secondary school are
Marxism, Freud’s psychology, and Existentialism. The more recent sylla-
buses are seen as stressing the importance of RE in the multicultural society.
There are four (slightly) different versions of this history presented. One of
them stresses the typically Swedish view of the importance of children’s
right to be informed in this area of knowledge, above the parents’ right. An-
other version specifically stresses a return in the later syllabuses to a more
subject matter focused version of RE.

Two important scientists are presented. Professor Anders Jeffner from a
Department of Tros- och livsåskådning and his concept livsåskådning and
livsåskådningsfrågor (Questions in Life Philosophy). Also presented is Sven
Hartman from a Department of education, and his empirical studies of livs-
frågor among children. The concept livsfrågor is seen as wider as any ques-
tion a child regard as important to her/him qualifies as a livsfråga.

Theory and method

The theoretical framing of the thesis is a starting point in the special German
curriculum theory which Herwig Blankert attributes to Erik Weniger. The
central standpoint of this is, that curriculum is of a political character, and
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therefore products of compromise, interpretable in different ways. The tool
to study these compromises, is the concept dialogicity from Michael Bachtin
(primarily from his essay The problem of Speech genres). Central concepts
most used are utterances, and chains of utterances. Syllabuses from compul-
sory and secondary school are seen as utterances in this way. The primary
material is interviews with teacher educators with experience from the cur-
riculum part of the education. The interviews are also seen as utterances
even though there are two persons involved. The argument is, that there is no
finalization of the utterance, as the speaker is changed from interviewee to
interviewer. This means, that the interviews are seen as respondent’s narra-
tives, which means the interviewer is passive (though there are examples in
the transcriptions showing this is not always so).

There are two groups of interviewees one called Seniors, the other called
Juniors. Juniors were younger then 50 ears when the interviews were made.
The 9 seniors are 3 female and 6 male. The 4 juniors were 4 female and 1
male. The interviews were carried out at 8 different places in Sweden. Most
of the interviews were maid in autumn 2002.

The interviews were open, starting in a single question presented at the
start of the interview. Preliminary themes were covered. Some themes – e.g.
the theme of objectivity in teaching, were added, and the theme of livsfrågor
was deepened as the interviews were carried out and my way of listening
changed.

The interviews were taped and then transcribed with focus on meaning.
That means that redundant parts of the utterances were not transcribed, and
that only long pauses were marked ( … ). The interviewees are given faked
names, and promised the ethical considerations outlined in the guideline for
research in social sciences from the Board of Science (Vetenskapsrådet).
Two interviewees read the transcriptions, one made comments on it. None of
the comments were central to the aim of this thesis.

A tool for systemizing the interviews is introduced. It is a figure with four
fields (p. 63). The vertical line is focusing on the difference between subject
matter centered, versus child centred education. The horizontal axel focuses
on the selection of content; from a narrow selection to an open selection (e.g.
a indefinite content). Four ways of understanding livsfrågor are stated, re-
lated to the four different fields. None of them are stated as realized sol-
emnly in any syllabus or interview, but seen as modes of thinking/talking
about livsfrågor. The tool is a result of the process of interpreting the two
materials.

The syllabus

Syllabuses since 1962 are studied. The argument is that livsfrågor was intro-
duced in a syllabus 1969 (compulsory school – Lgr 69) and the importance
of a possibility to interpret the stability as well as the changes according to
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this introduction is important, as it was described as a major change in some
of the texts concerned with the history of the subject presented earlier.

What? There are a lot of examples. Some just examples, some more as an
explanation. One frequent explanation is that livsfrågor are questions, or
issues, relevant for the pupil here and now, another that livsfrågor are pro-
found questions common to all humans, independent of time and culture. It
is impossible to state exactly what is regarded as livsfrågor, and the border
line to ethical issues in hard to recognize. Also complicating the interpreting
of what constitutes a livsfråga, is the fact that different terms are used with-
out the relation between the terms being stated. One very important synonym
is livsåskådningsfrågor, usually used in the parts of the syllabus stating the
objectivities. Livsfrågor, and other terms, used in the rest of the syllabus.
Some examples labelled livsfrågor are mentioned in earlier syllabus, but
labelled otherwise.

Why? Livsfrågor are initially seen as important, as Sweden is stated to be
a secularized country, and therefore the pupils experience of religion is rare.
Also an important argument for introducing livsfrågor is the gap in time
between the pupils’ experience and the documents in the religions studied.

How? Especially in compulsory schools there are two ways of utilizing
livsfrågor as a teaching tool. One is called starting in, which means that a
relevant livsfråga is the starting point of teaching. The other is called con-
necting, which means that the content of the subject is to be connected to a
relevant livsfråga.

The interviews

What? The interviewees are mentioning examples of livsfrågor, but more
frequently is to explain by connecting, for example to “rites de passages” in
the sense introduced by Gennep in 1909. Or to a philosopher like Martin
Buber or Viktor Frankl, or to theology e.g. Paul Thillich, or a writer like the
Swedish author Lars Gyllensten, or the philosophy of existentialism in a
general sense.

Why? Only two interviewees states an argument, and they both mention
secularism in a general sense. One also stresses the importance of legitimiz-
ing the subject in the curriculum.

How? The idea of livsfrågor as a starting point is problematized, as some
ask what the goal is. Departing from something requires a goal if not to be-
come a pointless ventilation of opinions. Some ways of handling livsfrågor
as a tool for teaching are called bridging. This means that livsfrågor is a way
of bridging the gap in time and experience between the pupils and the texts
in the religions studied. Another is called livstydande and is a very existen-
tialistic way of comparing the life-conditions for pupils and important person
in the religious traditions with regard to choices possible to make. The chal-
lenge of choice is similar, but the choices possible to make are different.
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The materials related to each other

There are some differences between the materials. The syllabuses are in one
sense more monoligical. They hardly ever refer to utterances other than the
specific syllabuses themselves. In another sense, they are dialogical. There
are many possible ways of interpreting them, as they use words in an unsys-
tematic way. This was the starting point of the study, but at least livsfrågor is
in one way the most useful term. It can be used in very many different ways
of conceptualizing the content in the subject (referring to the four different
fields constructed in the tool mentioned earlier). Other words are not as
flexible and useful. The syllabuses are hardly ever problematizing livsfrågor
as a tool for teaching.

The teacher educators are more frequently using only livsfrågor, and they
are positive but not always uncritical to livsfrågor as a tool for teaching. The
most outspoken highlights what can be interpreted as a middle-class code
regarding livsfrågor.

Discussion

Initially the findings in the study are related to the aim of the study. A short
summarization:

What? Almost anything goes as a livsfråga in some utterances, especially
in some syllabuses. There are alternative concepts, most interesting perhaps
livsåskådningsfrågor and existential questions. The concepts are frequently
mixed in the syllabuses. Chains of utterances are more explicit among the
teacher educators. There are examples, which show that livsfrågor is possi-
ble to interpret as a novelty, but also examples possible to interpret as a con-
tinuity. In a curriculum perspective livsfrågor is the most flexible concept, as
it can be used in almost any chain of utterance.

Livsfrågor is motivated by an empirical study conducted by Skolöversty-
relsen (the National School board) in 1969. Rising the problem of the argu-
ment for livsfrågor preceding or simultaneous with the syllabus introducing
it (Lgr 1969).

Why? In syllabus it is more important to motivate livsfrågor. The most
frequent arguments are secularization, in the sense that Swedish pupils do
not have a religious experience, e.g. contacts with religious institutions, and
the gap in time and language between the religions and their expressions in
texts, and the students’ language. Livsfrågor becomes a tool to show that the
topics are the same, only language differs. In one sense livsfrågor becomes
the concept of religion. This points to the problem that livsfrågor is mostly
an intellectual (cognitive) conception of religion. A conception not necessar-
ily the most common in a multicultural society. This problem is judged to be
important to further problematize.

How? There are different ways to utilize livsfrågor as o tool for teaching.
In syllabus two main ways. As a starting point or as a way of bridging (con-
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necting religious issues and the pupils experience). Some teacher educators
question the starting point, claiming there is sometimes a lack of goal, mak-
ing it a meaningless exchange of opinion. One teacher educator focuses on
the necessity to make choices in life as the tool. Then comparing the choices
made by individuals in religious tradition and the pupils´ life here and now.

The discussion then returns to the starting point in curriculum theory
(Blankertz) and arguments that it is an important finding in this thesis that
syllabuses hardly have only one focus, but are dialogical in a very profound
sense.

The Swedish concept then is related to Ronald Goldman and his concept
life-themes. Some similarities are outlined, one is the motivation grounded
in the pupils’ lack of interest in traditional religious language, and the gap
between modern society and the society in the religious texts. The most im-
portant difference is that life-themes are solemnly Christian.

Finally livsfrågor is prolematized in relation to what Andrew Wright calls
the meta-narratives of modern RE, and by feminist theory of knowledge as
presented in a text by Karin Sporre. The assumption of livsfrågor common to
all, is the most problematic in the feminist point of view.
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