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Inledning 
Kirsten Grønlien Zetterqvist 
 
 
Är det tillfälligheter vilka begrepp som används i ett visst sammanhang? 
Handlar det om ett ord som just nu är på modet och lämpar sig bäst av 
den grund? Hur begrepp uppkommer, tas i bruk, får spridning, 
förändras, försvinner eller byts ut är processer värda att reflektera över 
såväl allmänt i samhället som inom forskningen. Om begreppen väljs 
och används godtyckligt finns risk att språket förlorar sin centrala 
funktion för tänkandet och för de faktiska företeelser som tanken 
kretsar kring, söker begripa och även mena något om. För att undvika 
denna risk behöver vi därför stanna upp inför följande frågor: Vilka 
betydelser bor i just detta begrepp? Livsåskådning och livstolkning är två 
centrala begrepp i den här rapporten. Är det ena utbytbart mot det 
andra utan att vissa nyanser går förlorade? Eller är det som menas 
exempelvis med begreppet ’existentiell grundorientering’ det samma 
som begreppet ’existentiell grundhållning’? Förhållandet mellan tanke, 
språk och värld behöver ständigt uppmärksammas, inte minst i 
forskningssammanhang där begreppen är avgörande redskap i arbetet. 

Begreppens bärighet prövas också när vi använder dem i den direkta 
förståelsen av ett fenomen eller en företeelse. Detta visar sig inte minst i 
skolans värld och undervisningssituationen. Lärarens intention med 
livsfrågesamtalet, vare sig det sker inom religionskunskapen eller 
livskunskapen, behöver bäras upp av en grundad förståelse av det som 
kännetecknar just existentiella frågor. Finns inte denna förståelse 
riskerar en livsfråga uppfattas och bemötas som vilken fråga som helst. 
Livsfrågeorienteringen blir därför oklar vilket kan leda till att en fortsatt 
bearbetning och fördjupning av frågorna uppfattas av eleverna som 
både irrelevant och förvirrande. Vad är det egentligen vi samtalar om? 

GEM-rapporten Livet tillfrågas – teoretiska förutsättningar för en 
livsfrågeorienterad religionsundervisning kan ses som ett bidrag till att höja 
intresse för och uppmärksamheten kring begrepp och teorier som 
förekommit och förekommer inom livsfrågeområdet, såväl i 
religionspedagogisk som i teologisk forskning. Vidare belyser rapporten 
den begreppsliga produktion som pågår i skolans värld, i läroplaner, 
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kursplaner och klassrumssituationer. De fyra kapitlen utgör ett möte 
mellan två forskningsinriktningar, nämligen den religionspedagogiska 
och den religionsfilosofiska. Varje kapitel är fristående och självständiga 
artiklar, men läsas även med fördel som fyra olika bidrag till ett 
gemensamt ämnesöverskridande projekt med livsfrågeorienteringen som 
gemensam nämnare och engagemang. 
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En vidlyftig begreppsflora? 
Kirsten Grønlien Zetterqvist 
 
 
Våren 1974 tog forskningsgruppen som arbetade med det pedagogiska 
forskningsprojektet ”Barn och livsfrågor”, förkortat BaLi, vid 
Lärarhögskolan i Stockholm kontakt med en grupp religionsfilosofer vid 
Uppsala universitet. Syftet med kontakten var ”att få hjälp med att reda 
ut begreppen på ett sakkunnigt sätt”1.  Enligt deras uppfattning förekom 
en ”vidlyftig begreppsflora” inom livsåskådningsområdet där begreppen 
”griper in i varandra utan att någon egentligen innehållsbestämning har 
skett.”2 Därför behövdes en begreppslig ”storstädning” och av denna 
anledning bad de om religionsfilosofisk hjälp. 

Denna inbjudan till vetenskapligt samarbete och dialog från 1970-
talets mitt intresserar mig som religionsfilosof. Religionsfilosofin tar sig 
an de filosofiska problem som aktualiseras av fenomenet religion och 
sekulära livsåskådningar 3 Oftast är det så att religionsfilosofen söker 
upp och identifierar aktuell problematik i samhällssituationen eller på 
forskningsarenan, problem som sedan görs till föremål för filosofisk 
bearbetning. Mera sällen blir religionsfilosofin uppsökt och tillfrågad om 
experthjälp från andra vetenskapsgrenar. Därför är initiativet till 
interdisciplinär kommunikation och förfrågan om begreppslig 
”storstädning” från BaLi-projektets forskargrupp ett inspirerande 
undantag. Hur antar religionsfilosofer denna utmaning 

Det finns ytterligare ett skäl till att sjuttiotalsdialogen väcker mitt 
intresse. Den begreppsliga problematik som bearbetas i rapporten är om 
något aktuell nu – både inom religionspedagogiken och dens utveckling 
i en pluralistisk tid – och inte minst i förståelsen av skolfenomenet 
livskunskap, ett sammanhang där livsfrågebegreppet används både flitigt 
och godtyckligt.   

Rapporten Begrepp och begreppsanvändning från dialogen mellan BaLi-
projektets forskargrupp och religionsfilosoferna består av tre delar. 
Inledningsvis beskriver pedagogerna utgångsläget inför dialogen med 

                                                 
1 Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975: 1 
2 Ibid: s. 6 
3 http://www.teol.uu.se/index.php 
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religionsfilosoferna i Uppsala. Här tydliggör de vilka begreppsliga 
svårigheter som för närvarande är aktuella inom projektet och 
formulerar några explicita frågor exempelvis med anledning av 
begreppet ’livsfråga’.  Samtidigt klargörs en viss reservation inför de 
efterfrågade svaren då forskargruppen konstaterar att dessa frågor bör 
betraktas som ett uttryck ”för några av de grundläggande problem som 
projektgruppen hela tiden stångas mot”4. Därefter presenterar en 
representant från den religionsfilosofiska forskningsgruppen en 
ingående begreppsanalys av ett antal centrala begrepp inom 
livsåskådningsområdet. Den tredje delen i rapporten består av material 
från Bali-projektets seminarier där de förhåller sig till 
religionsfilosofernas begreppsbestämningar i sitt pågående forsknings-
arbete. 

Jag vill nu gå in detta sjuttiotalsmöte mellan empiriska 
livsfrågeforskande pedagoger och begreppsanalyserade religions-
filosofer. Vilka frågor ställs, hur uppfattas och besvaras dessa? Hur 
mottas svaren? Vad klargörs? Vad förblir oklart? Arbetsmetoden jag 
använder mig av kan beskrivas som en filosofisk undersökning vilken 
jag genomför i två faser. I den första fasen eftersträvar jag att närförstå 
texten inte minst genom att uppmärksamma tankegångar och 
begreppsbruk. När tanken går och utvecklar sig skapas efterhand 
tankegångar, alltså en gång som tanken går i. Dessa gångar försöker jag 
följa med hjälp av de begrepp och betydelser som så att säga finns i 
texten som språkliga avtryck och uttryck. I den andra fasen tar jag två 
kliv ur dialogen, analyserar och reflekterar kring vad som händer med 
pedagogernas begreppsrelaterade frågeställningar i den 
religionsfilosofiska ”storstädningen” . Denna fas av undersökningen 
riktar alltså ett särskilt undersökande intresse i förhållande till 
religionsfilosofernas olika svar. Fas ett och två av undersökningen blir 
den huvudsakliga uppgiften som jag tar mig an i kapitel 1. Efter denna 
närläsning och granskning av befintlig dialog, fortsetter jag så att 
utveckla mitt eget bidrag till förståelse av vad som exempelvis kan 
menas med en livsfråga: Om jag som religionsfilosof hade fått 
pedagogernas frågor nu 2009, vilka begreppsliga överväganden skulle då 
kunna bli mina svar? I kapitel 4 återfinns de resonemang som blir mitt 
bidrag. 

                                                 
4 Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975 s. 1 
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När jag i det följande presenterar det vetenskapliga samtalets 
dramaturgi med olika frågor och svar benämner jag de pedagogiska 
aktörerna i dialogen som forskningsgruppen vilket syftar på Bali-projektets 
forskningsgrupp bestående av Gunilla Dahlberg, Sven G. Hartman och 
Sten Pettersson. Jag kan emellertid inte få en klar bild i texten från 
religionsfilosoferna om de också har antagit utmaningen att besvara 
frågorna i någon form av forskningsgrupp. Även om Lennart Koskinen 
anges som textens författare hänvisar han till ett ’vi’ vilket föranleder 
mig att anta att det handlar om flera aktörer från forsknings-
sammanhanget som diskuterat frågorna. För att markera en viss 
representation men samtidigt markera att det är en person som svarar 
hänvisar jag i genomgången och undersökningen till religionsfilosofen.  

 

En förfrågan 
Bakgrunden till forskningsprojektet Barn och livsfrågor var riksdagens 
beslut 1973 om en allmän förskola. Inbegripet i det faktum att förskolan 
blev allmän, skriver forskningsgruppen, ryms tanken att alla barn från 
hem med skilda uppfattningar när det gäller livsåskådningsfrågor skulle 
kunna samsas i samma förskola. Projektets syfte blir då att ”belysa vissa 
utvecklingspsykologiska förutsättningar för förståelse för livs-
åskådningsmässiga frågor hos barn i förskola- och lågstadieåldrarna.” 5 
Vidare syftar projektet också till att belysa livsfrågornas metodiska 
problem i olika undervisningssituationer.      

Skälen till att forskningsgruppen anser sig behöva begreppslig hjälp 
är flera. Själva projektrubriken är enligt deras mening diffus. Vad menas 
med uttrycket ’livsfrågor’? Även om begreppet har aktualiserats redan i 
1969 års läroplan ger den och Barnstugeutredningen 1974  knappast 
någon uttalad definition av begreppet. Inte nog med det förekommer, 
menar de, en rad begrepp inom livsåskådningsområdet som överlappar 
varandra och därmed skapar oreda i det vetenskapliga arbetet. 

 Ändå är oklarheten inte total. När forskningsgruppen fördjupar sina 
frågor till religionsfilosoferna disponerar de även några begreppsliga 
definitioner som de har utarbetat i tidigare studier. Begreppet ’livsfrågor’ 
antar de rent innehållsligt handlar om det samma för alla barn. 
”Eftersom de grundläggande villkoren för mänskligt liv till stor del är 

                                                 
5 Ibid s. 4 
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desamma för alla, kan man anta att innehållet i sådana livsfrågor också 
är desamma för flertalet människor.”6  Däremot konkretiserar och 
formulerar människor sina livsfrågor olika. Konkretiseringen är 
beroende av ”kognitiv ’style’, språklig utveckling, jagutveckling, sociala 
relationer och miljöbakgrund.” 7 Den självkritiska frågan 
forskningsgruppen så riktar till religionsfilosoferna är följande: ”Är det 
meningsfullt att skilja mellan form och innehåll i barns livsfrågor som 
antytts ovan?”8    

Forskningsgruppen presenterar och disponerar även ett övergripande 
och sammanhållande begrepp för religionsfilosofisk granskning, 
nämligen begreppet ’existentiell grundorientering’. ”Med en persons 
existentiella grundorientering menar vi då hennes förhållningssätt vid 
mötet, bearbetningen och tolkningen av tillvaron och omvärlden.”9  
Den existentiella grundorienteringen relaterar till flera psykologiska och 
sociala variabler och är unik för varje individ samtidigt som de kan 
skönja gemensamma drag hos individer inom samma kategori. En 
människans livsfrågor ser forskningsgruppen då som en del av en 
persons existentiella grundorientering.  

Forskningsgruppen menar vidare att begreppet ’existentiell 
grundorientering’ har visats sig användbart i studier av barns livsfrågor 
när olika iakttagelser skulle sättas in i ett större perspektiv. Ändå 
betvivlar de begreppet operationaliseringsmöjligheter i BaLi-projektet. 
Den summering av mätningar där olika delaspekter beaktas ger knappast 
en bild av individens existentiella grundorientering. ”Den helhet, som vi 
vill beteckna med detta begrepp, är förmodligen en helhet som är mer 
än summan av de ingående delarna.”10 Detta ”mer än” får konsekvenser 
för den forskningsprocess de nu planerar för, skriver de vidare. 
”Fältstudierna och deras resultat är värdefulla och nödvändiga under 
vissa faser av forskningsprocessen, men de räcker ofta inte till för att ge 
en något så när uttömmande beskrivning av komplexa mänskliga 
förhållanden.”11  För att svara mot problemområdets komplexitet, 

                                                 
6 Ibid s. 10 
7 Ibid s. 10 
8 Ibid s. 12 
9 Ibid s. 11 
10 Ibid s. 11 
11 Ibid s. 11 
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skriver forskningsgruppen, behövs en långtgående tolkning av 
resultaten, alltså en fortsatt bearbetning genom analytiska diskussioner, 
teoriutveckling och ”ett modellbygge.” Den direkta frågan de så ställer 
till religionsfilosoferna är följande: ” Hur kan man relatera ett begrepp 
sådant som existentiell grundorientering till livsåskådningsbegreppet?”12  

Som jag förstår motiveringen till deras förfrågan om begreppslig 
hjälp handlar detta främst om att få en filosofisk prövning av begreppen 
’livsfrågor’ och ’existentiell grundorientering’. BaLi-projektets 
forskningsgrupp befinner sig i rummet mellan två forskningsprojekt och 
vill noggrant undersöka de begreppsliga och teoretiska förutsättningarna 
inför nästa forskningsprocess. Håller dessa begreppsliga redskap även i 
möte med den komplexitet som de förmodar att den planerade studiens 
empiriska delar kommer att ställa dem inför – inte minst när det gäller 
förståelsen av resultaten?  För att kunna genomlysa och kritiskt pröva 
relevansen i begreppen behöver de orientera sig allmänt inom området: 
”Vilka är de centrala begreppen på livsåskådningsområdet och hur kan 
dessa definieras?”13 Vidare finns ett intresse för relationen mellan 
aktuella begrepp. Går det att få klarhet i en omständlig begreppsflora 
där olika begrepp griper in i och överlappar varandra? 

   

Ett besvarande 
Vilken blir då en efterfrågade hjälpen från religionsfilosoferna i Uppsala? 
Svaret beskrivs inledningsvis som ett försök till ”precisering av några 
basala termer i livsåskådningsdebatten i avsikt att finna en enhetlig 
terminologi för BaLi-projektets olika delar.”14 Det finns två 
huvudsakliga skäl till att detta är ett försök, menar religionsfilosofen. 
Det finns allmänt ett ”vacklande språkbruk”15 som hindrar ”ett 
meningsfullt tankeutbyte” i debatterna och som delvis beror på 
livsåskådningsforskningens eftersatta ställning.  Det andra skälet till att 
detta begreppsutredande bidraget bör uppfattas som ett försök beror 
även på BaLi-projektets empiriska karaktär: Att få fram en enhetlig 
terminologi låter sig inte göras på förhand ”utan måste ske i en intim 

                                                 
12 Ibid s. 12 
13 Ibid s. 2 
14 Ibid s. 17 
15 Ibid s. 17 
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växelverkan med projektets pratiska överväganden under arbetets 
gång.”16 Med dessa reservationer i ryggen tar ändå religionsfilosofens sig 
an uppgiften genom att helt kort se på tio ofta förkommande och 
närbesläktade termer som har varierande konnotationer. Jag väljer att 
lyfta fram sex av dessa – nämligen begreppen ’livsåskådning’, 
’världsåskådning’, ’livsfilosofi’, ’grundhållning’, ’existentiell 
grundorientering’ och slutligen begreppet ’livsfråga’. På vilket sätter 
kommer de olika begreppens särskilda betydelser och deras inbördes 
relation att klargöras? Kommer begreppsfloran att kategoriseras och 
struktureras så att användbarheten ökar? 

Begreppet ’livsåskådning’ betraktas som en basterm och bildar även 
utgångspunkten för religionsfilosofens genomgång. Med en persons 
livsåskådning menas en persons normativa uppfattningar om vad som är 
gott eller ont i och för sig, vad som är rätta eller orätta handlingar samt 
estetiska uppfattningar.  Ytterligare en aspekt av definitionen åsyftar en 
persons teoretiska föreställningar om ”sig själv och sin omvärld om 
vilka gäller att de har betydelse för hennes val av handlingar och/eller 
normativa uppfattningar.”17 För båda aspekterna gäller, menar 
religionsfilosofen ”att de av individen omfattas med en sådan grad av 
medvetenhet att de skulle kunna verbaliseras eller på ett annat sätt 
medvetet uttryckas, vare sig de nu faktisk uttryckes eller ej.”18  

Världsåskådningsbegreppet kommer näst i tur och här blottläggs en 
oenighet bland religionsfilosoferna19. Jeffner, som då var projektledare 
för den teologiska livsåskådningsforskningen i Uppsala, ifrågasätter 
värdet av att ha två så närliggande begrepp som ’livsåskådning’ och 
’världsåskådning.’ Men detta begreppsekonomiska resonemang 
ifrågasätter religionsfilosofen. Det finns ingen grund till att utarma 
språket när begreppet fungerar exempelvis i ett samtal med en 
studentgrupp. Därför föreslår han följande arbetsdefinition av 
begreppet: En världsåskådning är ”summan av en individs medvetna 
och omedvetna föreställningar av teoretisk, emotionell eller normativ art 
som har eller kan ha betydelse för sagda individs ställningstaganden 

                                                 
16 Ibid s. 17 
17 Ibid s. 20 
18 Ibid s. 20 
19 Se Gunnarssons presentation av livsåskådningsforskningen i Uppsala, kapitel 

2.  
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och/eller handlingar.”20 Begreppet får alltså en summerande funktion, 
menar han, där olika livsåskådningselement kan ingå. Han räknar även 
in icke medvetna element som han kallar de ”icke-medvetna emotionella 
föreställningarna” 21, element som är särskilt viktiga att beakta om man 
vill studera barn. 

Begreppet ’livsfilosofi’ är religionsfilosofen däremot tveksam till. 
Filosofi bör användas i en teknisk bemärkelse för att hänvisa till en viss 
vetenskaplig metod och disciplin som har gjort anspråk att vara en 
deskriptiv och analytisk vetenskap ”utan just sådana normativa och 
spekulativa element som förknippas med ’livsfilosofi’.”22  

Nästa anhalt i begreppsgenomgången som jag väljer att stanna till 
inför är begreppet ’grundhållning’. Här hänvisar religionsfilosofen åter 
till Jeffner som pekar på det faktum att två människor som befinner sig i 
samma situation kan uppleva tillvaron mycket olika. Som exempel på en 
grundhållning nämns optimism och pessimism. Vidare föreslår 
religionsfilosofen att det begrepp som de pedagogiska forskarna 
använder – nämligen ’existentiell grundorientering’ – ersätts med 
begreppet ’existentiell grundhållning’. Motiveringen till förändringen ges 
inte, och detta är en poäng som jag återkommer till längre fram i min 
analys. ”En existentiell grundhållning skulle då beteckna det sätt på 
vilket man förhåller sig till livsåskådningen, inklusive livssynen, som 
helhet alltså befinna sig på ett ”meta-plan”.”23 När han förklarar 
närmare vad en hållning kan vara beskriver han exempelvis en person 
som med ”fanatisk envishet, oemottaglig för alla argument eller 
synpunkter som kunde rubba hans uppfattning.”24  Religionsfilosofen 
gör ytterligare en precisering i en arbetsdefinition som är som följer: 
Med existentiell grundhållning menas ”villigheten och förmågan att 
ompröva sina ståndpunkter, se styrkan och svagheten i andras synsätt, 
acceptera andra livsåskådningar än den egna utan att därmed dela 
dem.”25 Här tilläggs även ytterligare en aspekt. Med en sådan definition 
blir graderingar av den existentiella grundhållningen möjliga att göra. 

                                                 
20 Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975 s. 21 
21 Ibid s. 22 
22 Ibid s. 23 
23 Ibid s. 27 
24 Ibid s. 28 
25 Ibid s. 28 
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Den enda skalan som då behövs är ytterpositionerna ”existentiellt 
omedveten” på ena sidan och ”existentiellt medveten” på den andra.  

Religionsfilosofen tar så sig an det begrepp som forskningsgruppen 
undrar mest kring, nämligen begreppet ’livsfrågor’. Initialt beskriver han 
att dessa frågor inte nödvändigtvis uttrycks som frågor. Det kanske 
snarare handlar om en ”’frågande’ upplevelse” som inte behöver 
”formuleras utan finns ofta endast som outtalade: ’Hur skall jag 
handla?”26 Vidare fortsätter han att gå närmare in på begreppen 
’existentiell’, ’existentiell livsfråga’, ’existentiellt medvetande’. Här knyter 
han an till filosofen Sören Kierkegaards tänkande där termen ’existens’ 
förstås som det sätt som den ”konkret existerande individen 
förverkligande sina möjligheter, sin essens.”27 Det är i en 
existensfilosofisk tradition ett intentionalt begrepp, menar han, vilket 
medför att en existentiell livsfråga är en reflexion, ”ett övervägande 
framsprunget ur individens konkreta situation.”28 Yttre objektiva 
förhållanden kan initiera frågandet, men frågan är alltid subjektiv. Den 
måste ställas och upplevas av individen. När han vidare preciserar vad 
som kan menas med ett existentiellt medvetande förstår han det som ” 
ett omedelbart och totalt medvetande av mig som en dynamisk 
existens”29. Han fortsätter: ”Låt oss benämna denna psykiska akt som 
alltså varken är ett medvetande exklusivt om jaget eller ett medvetande 
exklusivt om den yttre världen (…) för ett existentiellt medvetande, 
detta för att antyda dess särart som ett medvetande om den individuella 
situationen i just den samma situation.”30 

I ett avsnitt, som jag förstår som en kommentar till BaLi-projektets 
empiriska studier, menar religionsfilosofen att de i direkt mening 
existentiella frågorna är svåråtkomliga för studier. De måste först 
”objektiveras och generaliseras för att kunna bli föremål för en 
undersökning.”31 Livsfrågor kan man däremot ”samla på och i viss mån 
undersöka.”32 Ändå uppmanar han till, vad han kallar ”små” funderingar 
kring de existentiella frågornas ”uppkomst och dynamik” om vi vill 
                                                 
26 Ibid s. 29 
27 Ibid s. 30 
28 Ibid s. 30 
29 Ibid s. 31 
30 Ibid s. 32 
31 Ibid s. 31 
32 Ibid s. 31 
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studera ”de livsfrågor som en gång har varit och kanske för många idag 
är existentiella.”33 Avslutningsvis till detta resonemang, som jag till vissa 
delar har lite svårt att förstå och därför vill återkomma till i min fortsatta 
analys i fas två av undersökningen, ger religionsfilosofen ett direkt råd 
till forskningsgruppen: ”För att åstadkomma detta får vi inte starta i de 
färdiga frågorna om t.ex. liv och död och projicera dem på barnen, utan 
måste starta i barnens konkreta situation(er)”34 

Religionsfilosofen fortsätter vidare att strukturera livsfrågefältet i 
olika nivåer. Han aktualiserar en nytt begrepp, nämligen 
’livsfrågesituation’ som betecknar varje situation där en livsfråga blir 
aktuell. I denna situation ingår alltid ett subjekt som är 
”livsabsorberande”35, vilket innebär att alla tidigare erfarenheter i 
subjektets liv ingår i det sätt som subjektet gestaltar just den aktuella 
situationen.  

Efter denna tydliga referens till en existentialfilosofisk tradition söker 
religionsfilosofen utveckla en schematisk översikt över olika 
livsfrågenivåer som skulle kunna ses som ett förslag till BaLi-projektets 
empiriska barnstudier. Utgångspunkten är ”individens psykiska aktivitet 
och hennes förmåga av ett givet råmaterial skapa sig en världsåskådning 
och senare en livsåskådning.”36 Termen ’råmaterial’ är ny i detta 
sammanhang och står för individens livssituation. Sedan sammanställs 
genomgången med en skiss där sex nivåer anges där tre huvudnivåer 
bildar grundstommen enligt följande ordning: En förmedveten nivå som 
innefattar 1) ”Reflexer” 2) Reflexioner. En konventionell nivå som består 
av 3) abstraherande reflexioner, 4) normativa överväganden.  Slutligen 
kommer den högsta nivån som förstås som autonom bestående av 5) 
integrerade reflexioner över centrala livsåskådningselement, 6) 
självständig livsåskådning. 37  

Utanför denna nivåmodell har religionsfilosofen en ruta till vänster i 
modellen där han schematiskt söker beskriva varje människas 
existentiella situation. Här finns komponenterna ” mina aktiviteter/ Jag” 

                                                 
33 Ibid s. 31 
34 Ibid s. 31 
35 Ibid s. 32 
36 Ibid s. 33 
37 Ibid s. 33 
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inom en avgränsning och ”De/Yttre miljö” 38 inom en annan. Han 
tänker sig att de existentiella frågorna uppstår ”i konfrontation”39 mellan 
jaget och den yttre miljön. Konfrontationen vill han inte se som en 
orsak till frågornas uppkomst utan mer som ett nödvändigt villkor för 
att sådana frågor överhuvudtaget uppstår.  

 

Schematisk översikt över livsfrågenivåer: 

 
 
Figuren hämtat från Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975: 33 
 

Svaren åter till frågaren 
Vad händer så med dessa religionsfilosofiska begreppsbestämningar när 
de når BaLi-projektet’s forskargrupp?  Rapportens tredje och sista del är 
en sammanställning av synpunkter som har kommit upp i projektets 
seminarier under vårterminen 1975. Forskningsgruppen antar att de 
religionsfilosofiska förslagen till bestämningar av centrala begrepp 
kommer att bli ett terminologisk fruktbart bidrag till BaLi-projektet. 
Innan detta antagande prövas närmare presenterar de emellertid 
barnstudiens uppläggning där de framhäver två ansatser: De planerar 
dels en inventeringsdel där de ämnar belysa vilka frågor av 

                                                 
38 Ibid s. 33 
39 Ibid s. 34 
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livsåskådningsmässig karaktär som är aktuella för barnen; dels planerar 
de studier där de ”på några särskilt angelägna punkter kommer att gå 
mera på djupet i undersökningsarbetet.”40 De klargör också sina 
metodiska val där de tänker sig en projektiv teknik med motiveringen att 
den kan ge upphov till ”en skapande process som konkretiserar och 
avspeglar tankar och företeelser som på olika sätt är relevanta för 
försökspersonerna.”41   

När forskningsgruppen i den här delen av rapporten kommenterar 
projektets möjliga begreppsliga redskap ligger den empiriska designen i 
förgrunden och sätter gränser för vad som är av begreppsligt intresse. 
Begreppen ’världsåskådning’ och ’livsfrågor’ är tydligt intressanta i 
fortsatt arbete, menar forskningsgruppen. Med  begreppet ’världs-
åskådning’ förstår de en individs ”icke-medvetna eller för-medvetna och 
icke-formulerade övertygelse som hennes mera medvetandegjorda 
uppfattningar.”42  Alla människor har en världsåskådning, menar de. En 
persons världsåskådning betecknar summan av hennes mer eller mindre 
medvetandegjorda föreställningar. Här hämtar de explicit upp poänger 
från religionsfilosofens begreppsutredningar. 

När det gäller begreppet ’livsfråga’ förekommer emellertid flera 
förståelsenyanser som både relaterar till den religionsfilosofiska 
begreppsgenomgången och som även söker sig vidare fristående från 
den. En livsfråga, menar forskningsgruppen, är ”en början till” och ”ett 
uttryck för en persons världsåskådning.”43 Som jag förstår det menar de 
att livsfrågan både initierar och kommunicerar en människas 
världsåskådning. En livsfråga har vidare skilda innebörder för olika 
människor, och blir en livsfråga först när den direkt har att göra med 
föreställningar ”av emotionell, normativ eller kognitiv art.” 44 
Livsfrågans omedelbarhet förstärks ytterligare när de förstår den som 
existentiell angelägen:” Med andra ord blir då en och samma fråga en 
livsfråga för den engagerade, men inte för den ointresserade.”45  

                                                 
40 Ibid s. 39 
41 Ibid s. 41 
42 Ibid s. 43 
43 Ibid s. 44 
44 Ibid s. 44 
45 Ibid s. 44 
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När det gäller relationen mellan livsfrågor, världsåskådning och 
livsåskådningsfrågor är BaLi-projketets forskare särskilt intresserade av 
”synen på föreställningarnas varierande medvetandegrad.”46  Skillnaden 
mellan begreppens betydelser – en skillnad som de tar med sig från 
religionsfilosofens utredningar – är reflektionsnivån, alltså personens 
sätt ”att systematisera, motivera och uttrycka innehållet i 
föreställningarna.”47 Forskningsgruppen fortsätter att precisera enligt 
följande: ”Analogt med resonemanget om förhållandet mellan 
begreppen ’världsåskådning’ och ’livsåskådning’ kan vi kalla en livsfråga 
med hög medvetandegrad för en livsåskådningsfråga.”48 Det som de 
särskilt vill undersöka genom sina studier blir då vilken grad av 
medvetenhet det finns i barns livsfrågor. Finns det livsåskådningsfrågor 
bland barns livsfrågor? 

Det här är ingen lätt ansats, menar forskningsgruppen. Vad skulle ett 
– vad de kallar – djupare perspektiv kunna betyda? Ett villkor blir en tydlig 
precisering: Studiens inledande inventering måste både undersöka vad 
barn funderar på och hur barn funderar. Detta innebär att forskarna i 
möjligaste mån bör undvika att styra barnen i testsituationen. I 
övergången mellan vad och hur krävs alltså en annan strategi för 
undersökningen. Ändå behövs för att kunna begränsa studien göras ett 
urval av vissa livsfrågemotiv. Här stödjer de sig på religionsfilosofens 
olika livsfrågenivåer. ”Det bör finnas möjligheter att för olika nivåer i 
samband med en given livsfråga sluta sig till vilka uttryck tänkandet bör 
få.”49 Forskningsgruppen förutsätter således att det finns förväntade 
uttryck för de olika livsfrågenivåerna och antar vidare att Piagets 
halvkliniska barnstudier skulle kunna vara en modell där forskaren ” i 
vissa lägen styr barnen mot vissa givna frågor och även mot tänkbara 
svarsmöjligheter.”50  

Ytterligare ett villkor jag lägger märke till i denna förberedelsetext 
inför nästa forskningsprojekt. När specialstudierna genomförs är arbetet 
beroende av forskarpersonal. Forskningsgruppen kan inte göra 
undersökningen med hjälp av extrainkallade testare. ”Någon i 

                                                 
46 Ibid s. 45 
47 Ibid s. 45 
48 Ibid s. 45 
49 Ibid s. 46 
50 Ibid s. 47 
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projektgruppen som har tid att sätta sig in i den teoretiska bakgrunden 
och som själv kan delta i fältarbetet måste avdelas för varje sådan 
studie.”51 Kontakten med projektets teoretiska fundament är centralt för 
studiens alla delar, alltså både för insamlingen av empiriskt material och 
för innehållsanalysen av empirin.   

Vilken är då projektets övergripande teoribyggnad? Vad som 
framstår som klart är att denna byggnad behöver förankras både i den 
systematisk-filosofiska analysen av livsfrågemotiven och i beteende-
vetenskaplig teori. Detta är ingen omöjlig tvärvetenskaplig ansats, menar 
forskarna. ”Problemet torde snarare ligga i att välja de mest givande 
angreppspunkterna och i att hyfsa frågeställningarna så att de blir 
möjliga att studera på ett fruktbart sätt.”52  

När forskningsgruppen väljer vilka teoretiska redskap de vill använda 
sig av återvänder de till sina ingångsantaganden i dialogen och gör ett 
nytt formuleringsförsök – efter ”Koskinens terminologiska stor-
städning.”53  

 
Vi antar att alla människor emellanåt sysselsätter sig med frågor 
om de grundläggande villkoren för mänsklig existens. Detta leder 
fram till föreställningar av mer eller mindre medvetandegjort slag. 
Eftersom de grundläggande villkoren för mänskligt liv till stor del 
är desamma för alla, kan man anta att uttrycken för dessa 
föreställningar dvs. livsfrågorna berör likartade motiv. 
Medvetandegraden eller sättet att systematisera, motivera och 
formulera dessa föreställningar kan man däremot förmoda är 
olika för olika personer, beroende på deras skiftande mognad och 
miljöbakgrund. (s. 54) 

 
I kommentaren som följer reflekterar forskargruppen kring frågan om 
vad en livsfråga innehållsligt handlar om och hur den uttrycks. Vad-et är 
ganska klart, menar de. Det ger sig rätt så okomplicerat till känna i en 
innehållsanalys. Hur-et kräver däremot något mera av de teoretiska 
utgångspunkterna. Här behövs beteendevetenskapliga teorier och 
begreppsbestämningar. Det finns nämligen kvar begreppsliga oklarheter 
som de inte har kommit till rätta med efter denna begreppsliga och 
                                                 
51 Ibid s. 47 
52 Ibid s. 48 
53 Ibid s. 49 
54 Ibid s. 49f 
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religionsfilosofiska ”storstädning”. En oklarhet rör begreppet 
’medvetenhet’. Olika varianter på detta begrepp har betydelse när det 
gäller att markera skillnaden mellan begreppen ’livsåskådning’ och 
’världsåskådning’. Forskargruppen tror sig kunna finna en tydligare 
förståelse av begreppet både med hjälp av psykoanalytisk terminologi 
och med hjälp av kognitionspsykologins teorier om kognitionsnivåer. 
Här ser de en möjlig koppling till föreställningen om en 
medvetandegrad och begreppet livsfrågenivå. Ändå markerar de en viss 
tveksamhet inför möjligheten att bringa klarhet i denna del av 
teoriförändringen: Är detta möjligt att göra innan de kan ta stöd i 
resultaten från barnstudierna? 

Forskningsgruppen kommenterar vidare att begreppet 
’världsåskådning’ har likartade uttryck inom beteendevetenskapen 
exempelvis begreppen ’omvärldsuppfattning’, ’världsbild’ och 
’omvärldsorientering’. Även om dessa begrepp har varierande betydelser 
tror de att BaLi-projektets begreppsval skulle kunna göras utan större 
ansträngningar. Ett ytterligare begrepp som forskningsgruppen stannar 
för som i förbigående är begreppet ’grundhållning.’ Detta ser de också 
går att länka till en beteendevetenskaplig teoribyggnad. Avslutningsvis 
menar forskningsgruppen att det även finns flera begreppsliga 
anknytningspunkter mellan livsåskådningsstudiets terminologi och den 
beteendevetenskapliga terminologin. Därför inser de nödvändigheten av 
att fortsatt uppmärksamma ”de terminologiska svårigheterna inom det 
här gränsområdet.”55    

     

Funderingar i anledning av en dialog 
Om jag nu tar några steg tillbaka i detta sjuttiotalsrum där 
begreppsutredande samtal pågår mellan den pedagogiska 
forskningsgruppen och religionsfilosofen och ställer mig i 
dörröppningen, vilka poänger lägger jag särskilt märke till? Vad har hänt 
med de olika begrepp och föreställningar som forskningsgruppen initialt 
valde ut och ställde frågor kring? Vad klargörs i denna begreppsliga 
”storstädning”? Vilken ny ordning förslås? Finns det några 
betydelsenyanser som försvinner när andra möjligheter får en 
framträdande plats i förståelsen? Vilka är dessa i så fall?   

                                                 
55 Ibid s. 52 
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För att följa detta analysspår behöver jag påminna om skälet till att 
BaLi-projektets forskargrupp tar kontakt med livsåskådningsforskarna i 
Uppsala. De har problem med en ”vidlyftig begreppsflora”56 av 
närbesläktade begrepp som ”griper in i varandra utan att någon 
egentligen innehållsbestämning har skett.”57 Problemen som 
forskningsgruppen vill komma till rätta med är alltså en otydlig 
begreppsmångfald som försvårar planeringen av det forskningsprojekt 
de har framför sig.  Vilka av begreppen som florerar i all denna 
mångtydlighet skulle kunna fungera som användbara och relevanta 
redskap i just deras projekt nu? Villrådigheten är ändå långt ifrån total. 
Pedagogerna har två begrepp, nämligen ’livsfråga’ och ’existentiell 
grundorientering’ som de särskilt vill få belyst av det 
forskningssammanhang som ändå i viss grad bidragit till den rikliga 
begreppsfloran.   

Jag väljer att följa dessa två begrepps väg främst genom 
religionsfilosofens ansats att bringa begreppen till större klarhet. Längs 
med denna väg relateras begreppen emellertid till närliggande termer 
och inordnas i förslag till tankemodeller. Vad händer då? Åstadkoms 
klarhet, ordnade betydelsegränser och ett begreppsekonomiskt bruk? 
Eller uppstår nya oklarheter där även centrala nyanser försvinner? 

I den första delen av dialogen menar pedagogerna att livsfrågor 
innehållsligt handlar om det samma för alla barn. De antar att 
grundvillkoren för det mänskliga livet i stort sätt delas av alla människor. 
Däremot tror de att sättet att uttrycka och konkretisera dessa frågor är 
olika beroende av – vad de kallar – ”kognitiv ’style’ ”58. Den självkritiska 
fråga de då ber att få religionsfilosofiskt belyst blir följande: Är det 
överhuvudtaget möjligt att skilja mellan livsfrågornas form och innehåll? 

När religionsfilosofen börjar utreda betydelser svarar han inte 
omedelbart på ovanstående fråga. Inför begreppet ’livsfråga’ anknyter 
han däremot omgående till en existentialfilosofisk tradition, närmare 
bestämt Kierkegaards begrepp ’existens’ och därmed blir termen en 
existentiell livsfråga. Utmärkande för en sådan, menar han, är att den 
handlar om individens förverkligande av sina möjligheter. Detta 
förverkligande är intentionalt, vilket innebär att individen gör medvetna 

                                                 
56 Ibid s. 6 
57 Ibid s. 6 
58 Ibid s. 10 
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överväganden i en viss konkret situation. För att förstärka livsfrågans 
medvetandeaspekt inför han ytterligare en betydelsenyans i och med 
begreppet ’existentiellt medvetande’, vilken han förstår som subjektets 
omedelbara och totala medvetande av sig själv ”som en dynamisk 
existens”59. Detta momentana existentiella medvetande beskriver han 
vidare som en psykisk akt som ”varken är ett medvetande exklusivt om 
jaget eller ett medvetande exklusivt om den yttre världen”60. Det 
existentiella medvetandet, skriver han vidare är ”ett medvetande om den 
individuella situationen i just den samma situation.”61  

I den här delen av religionsfilosofens analys av livsfrågebegreppet 
framträder en existentialfilosofisk tankefigur tydligt där föreställningar 
om existens, subjekt, intention, medvetande, en – låt mig kalla det - öppen gräns 
mellan inre och yttre värld och människans förmåga till medvetenhet både i och 
om en viss situation. Jag lägger vidare märke till att när han rör sig inom 
denna tankefigur förhåller han sig inte direkt till pedagogernas undran 
kring livsfrågornas form och innehåll. Däremot förstår jag den fortsatta 
texten så att han ger sig i kast med problemen kring livsfrågornas 
empiriska undersökningsbarhet. I direkt mening är de existentiella 
frågorna svåråtkomliga för studier, menar han. Psykoanalys och 
individuell terapi ger däremot bättre möjligheter till att förstå dessa 
frågors särart. Men i indirekt mening ser han det som möjligt att dessa 
frågor blir föremål för undersökning. När han så fortsätter förtydliga 
denna möjlighet lägger han livsfrågornas innehållsaspekter i förgrunden 
och i och med detta förskjuts samtidigt den existentialfilosofiska 
tankefiguren in i bakgrunden och blir en fondvägg som även mer och 
mer läggs i dimma och rent utav fläckvis försvinner. Låt mig beskriva 
denna brytpunkt och förändring ytterligare! 

Livsfrågornas innehåll kan vi ”samla på och i viss mån undersöka.”62  
När vi undersöker dessa behövs – vad religionsfilosofen kallar – ”små 
funderingar” kring hur de existentiella frågorna uppstår och vad som 
utmärker deras dynamik. Som jag förstår hans kommentar här innebär 
den att när livsfrågorna studeras innehållsligt behöver detta ske med 
vetskap om att dessa livsfrågor har varit och är existentiella frågor för 

                                                 
59 Ibid s. 31 
60 Ibid s. 32 
61 Ibid s. 32 
62 Ibid s. 31 
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många människor. Exakt vad denna vetskap och dessa ”små 
funderingar” innebär förtydligar han emellertid inte. Däremot ger han 
ett direkt råd till de empiriska forskarna: Projicera inte de givna 
livsfrågorna om liv och död på barnen utan ni bör ”starta i barnens 
konkreta situation(er)”63 I den här kommentaren finns en bekräftelse av 
den existentialfilosofiska tankefiguren, men det förekommer samtidigt 
ett tydligt avsteg från den.  Å ena sidan antar han att barnsubjektens 
konkreta livssituation är det sammanhang där livsfrågorna framträder. 
Därför behöver frågorna så att säga studeras på plats och i existentiell 
funktion. Å andra sidan förutsätter han att det är möjligt att studera 
livsfrågornas innehåll som sådana, fristående från subjektet och den 
psykiska akten i vilken de ingår. Vilken tankefigur närmar han sig i och 
med det senare antagandet? 

Mellan dessa båda sidor uppstår en spänning som längre fram i 
texten börjar spricka och blir därmed – vilket jag vill försöka att visa i 
detta avsnitt – en fullt synlig klyfta. Låt mig förtydliga denna spänning 
närmare: När religionsfilosofen å ena sidan ser barnssubjektets konkreta 
livssituation som ett nödvändigt villkor i studiet av barns livsfrågor, 
håller han sig koherent inom en existentialfilosofisk tankefigur. 
Livsfrågorna relateras här till ett existentiellt medvetande ”om den 
individuella situationen i just den samma situation.”64 Men samtidigt 
öppnar han å den andra sidan för möjligheter att studera livsfrågorna 
rent innehållsmässigt, fristående från i-situationen. Då bejakar han, 
menar jag, implicit med denna öppning att ett skiljande mellan en 
livsfrågas form och dess innehåll är fullt möjligt att göra. Vilken 
tankefigur närmar religionsfilosofen sig i och med denna öppning?  

 

Begreppet som försvann 
För att undersöka denna fråga närmare vill jag ta utgångspunkt i 
forskningsgruppens inledande fråga kring begreppet ’existentiell 
grundorientering’. Med detta begrepp menar de människans 
”förhållningssätt vid mötet, bearbetningen och tolkningen av tillvaron 
och omvärlden.”65  Grundorienteringen är unik för varje individ 

                                                 
63 Ibid s. 31 
64 Ibid s. 32 
65 Ibid s. 11 
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samtidigt som det är möjligt att skönja gemensamma drag hos individer 
inom samma kategori. En människans livsfrågor anses vara en del av en 
persons existentiella grundorientering. Den direkta frågan de riktar in i 
dialogen med religionsfilosofen är följande: ”Hur kan man relatera ett 
begrepp sådant som existentiell grundorientering till livsåskådnings-
begreppet?”66  

Rätt tidigt i religionsfilosofens svar på denna centrala fråga ersätts 
emellertid forskningsgruppens begrepp ’existentiell grundorientering’ 
med Jeffners begrepp ’existentiell grundhållning’. Någon ytterligare 
förklaring till detta ges inte, utan begreppet ’existentiell 
grundorientering’ blir ett begrepp som försvinner ur sjuttiotalsdialogen 
utan att försvinnandet kommenteras. Däremot blir begreppet 
’grundhållning’ centralt inte minst när det gäller att knyta 
forskningsgruppens begreppsbruk till begrepp som ’livsåskådning’ och 
’världsåskådning’.  

Detta okommenterade forsvinnande intresserar mig av flera 
anledningar. När pedagogernas begrepp ’existentiell grundorientering’ 
relateras till livsåskådningsforskningens begreppsbruk, byts så att säga de 
betydelsenyanser som fanns i begreppet ’orientering’ ut och ersätts med 
begreppet ’hållning’. Vad händer i detta utbyte? Jag vill påstå att dessa 
båda begrepp inte omedelbart är utbytbara utan att vissa 
betydelsenyanser går förlorade. Grundorientering ligger närmare en 
existentialfilosofisk tankefigur där människan förstås som en dynamisk 
existens som intentionalt riktar sig mot världen. Det är alltså ett 
processbegrepp. Grundhållning däremot anger snarare en viss 
permanent position som människan intar och ett förhållningssätt som är 
fixerad av denna position. Grundad i denna position utvecklar så 
människan ett sätt att skåda liv och värld och utifrån detta skådande 
utveckla sin livsåskådning. 

 

Förskjutning 
I texten finns ytterligare tecken på en förskjutning bort från en 
existentialfilosofisk tradition. När religionsfilosofen efter hand reder ut 
begreppen utvecklar han en modell i vilken de centrala begreppen får sin 
logiska plats i en helhetsstruktur där olika livsfrågenivåer tydliggörs. Här 

                                                 
66 Ibid s. 12 
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erbjuds slutligen det klargörande, den nya ordning som svar på den 
begreppsliga ”storstädningen” pedagogerna frågade efter.67 
Grunddesignen i modellbygget är ett nivåtänkande som i sin tur anger 
olika grader av medvetenhet. Längst ned finns – vad han kallar – en 
förmedveten reflexnivå. Högst upp ligger en nivå som beskrivs som en 
autonom självständig livsåskådning. Mellan dessa ytterligheter finns en 
konventionell nivå som först innehåller abstraherande reflexioner, sedan 
normativa överväganden. Modellen har alltså en tydlig hierarkisk struktur, 
såsom en trappa, där första trappsteget tas med sikte på rörelsen uppåt, 
ända upp till en platå av autonomi och självständigt skådande. I 
modellen ges inget utrymme till den motsatta rörelsen där exempelvis en 
abstrakt reflektion rör sig ned till en förmedveten livsfrågenivå. Rörelsen 
går endast i en riktning, nämligen uppåt. Det ligger nära till hands att läsa 
in en stegvis mänsklig utveckling, i vilken lägre och yngre stadier ger 
förutsättning för högre och äldre. Har människan klarat av ett trappsteg 
i mognadstrappan återvänder hon knappast till tidigare nivåer. 

Den hierarkiska nivåstrukturen är emellertid inte hela tankemodellen. 
Till vänster om trappan finns en ruta som består av två delar, nämligen 
vad som beskrivs som jag och mina aktiviteter inom en del och de andra 
och den yttre miljön inom en. När religionsfilosofen introducerar den 
schematiska översiktsmodellen beskriver han först och främst denna 
ruta som avses vara ett uttryck för ”en livsfrågesituation”68. Subjektet 
ser han som ett konstituerande element. Detta subjekt är ”i enlighet med 
teorin om det existentiella medvetandets ovan, dynamiskt och 
livsabsorberande.”69 I rutan som även förses med en pil in mot 
nivåtrappan framträder alltså en tydlig existentialfilosofisk tankefigur.  

När religionsfilosofen skall förklara sin modellstruktur ytterligare 
inför han i ett nytt begrepp, nämligen begreppet ’råmaterial’. Detta 
”råmaterial” förklarar han vidare har att göra med ”individens psykiska 
aktivitet och hennes förmåga att av ett givet råmaterial skapa sig en 
världsåskådning och senare en livsåskådning.”70 Han framhåller vidare 
att föreställningen om ett råmaterial är av särskild betydelse när der 
gäller förståelsen av barns livsfrågor ”där det förefaller rimligt att anta 

                                                 
67 Se ”Schematisk översikt över livsfrågenivåer” s. 15 
68 Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975 s. 32 
69 Ibid s. 32 
70 Ibid s. 32 
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en intim växelverkan mellan å ena sidan hennes miljö och aktiviteter i 
vid mening och å andra (sidan) hennes reflektioner och därmed också 
mer medvetna frågor.”71 

 

En spricka? 
Min fråga till detta begrepp och till det sätt religionsfilosofen 
introducerar det blir då följande: Ryms föreställningen om ett 
”råmaterial” inom en existentialfilosofisk tankefigur? Om jag prövar 
begreppet ’råmaterial’ i förhållande till det religionsfilosofen tidigare i 
den här texten har beskrivit som utmärkande för en existentialfilosofisk 
tanketradition, vad ser jag då? Han återkommer vid ett par tillfällen i 
texten till en förståelse av vad som utmärker ett existentiellt medvetande. 
Det är ”ett medvetande om den individuella situationen i just den 
samma situation.”72 Ett villkor för denna om-och-i- tanke är antaganden 
att subjektet, alltså jaget, har ”ett omedelbart och totalt medvetande av 
mig som en dynamisk existens”73. Denna momentana medvetenhet om 
den egna existensen i den egna existensen förutsätter vidare att det 
”varken är ett medvetande exklusivt om jaget eller ett medvetande 
exklusivt om den yttre världen ”74. Fortsätter jag tankegången handlar 
alltså existentiell medvetenhet om en förmåga att omfatta både en 
medvetenhet i en viss situation och en medvetenhet om samma situation. 
Detta medvetande omfattar både en inre jagvärld och en yttre värld. 
Den absoluta gränsen mellan den inre och yttre världen luckras alltså 
upp. Finns det överhuvud tagit plats för en föreställning om ett 
råmaterial inom denna beskrivning av vad som kännetecknar ett 
existentiellt medvetande? Vad skulle det i så fall vara och var skulle det 
ha sin plats inom tankefiguren?   

Om ’råmaterial’ förstås som något utanför, innanför eller bortanför 
medvetandet, på vilket sätt kan det då anses vara en del av samma 
medvetande? Antigen omfattar och innefattar medvetandet, tänker jag, 
livsfrågesituation i alla dess i och om aspekter, eller så gör den det inte. 
Föreställningen om en materialitet som i någon form av rått och 

                                                 
71 Ibid s. 33 
72 Ibid s. 32 
73 Ibid s. 31 
74 Ibid s. 32  
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obearbetat förstadium väntar på att bringas till medvetande ryms 
knappast inom en existentialfilosofisk tanketradition. Detta är något 
som utmärker just det existentiella i-och-om medvetandet som är 
momentant, totalt, dynamiskt, och livsabsorberade. Om jag däremot 
sammanför begreppet ’råmaterial’ med livsåskådningsmässiga 
nivåstrukturen som han föreslår i modellens högra del, vilken tankefigur 
kan anas i ett sådant struktureringsförslag? Låt mig pröva några 
filosofiska anknytningspunkter! 

 

Råmaterial? 
Med begreppet ’råmaterial’ aktualiseras frågan om förhållandet mellan 
form och materia, en frågeställning som löper längs med 
filosofihistoriens olika dispyter och ismer och är ett återkommande 
ontologiskt tema med olika variationer. Relaterar jag begreppet 
’råmaterial’ till exempelvis filosofen Kants tankevärld – vad klargörs då? 

Enligt Kant utgör de ostrukturerade sinnesintrycken kunskapens 
erfarenhetsmässigt givna materia eller ämne.  I inledningen av Kritik av 
den rene förnuft beskriver han hur vår förnuftsverksamhet sätts i gång när 
sinnesintrycken jämförs, när de relateras till varandra och när de skiljs åt. 
Då förarbetar förnuftsverksamheten ”det rå sansemateriale således at 
det bliver til den genstandserkendelse der kaldes erfaring.”75 Här har vi 
alltså en föreställning om ett råmaterial som bearbetas av på förhand 
givna strukturgivande former, nämligen åskådningsformerna rum och 
tid samt förståndsformerna ting, orsak och verkan. 76    

Förnuftet formger alltså något som i utgångsläget föreligger som 
formlöst. En grundförutsättning för detta formgivande är en tydlig gräns 
mellan form och materia, ja, även mellan den instans i människan som 
är formgivaren, nämligen förnuftet, och de formlösa sinnesintryck som i 
kraft av förnuftets urskiljningsprocesser blir det som kallas människans 
erfarenhet. Med denna gräns befästs alltså en dualism mellan form och 
materia. I och med att formgivaren förstås som förnuftet präglas även 
tankefiguren av rationalism. Använder jag dessa föreställningar som 

                                                 
75 Kant, I Kritik af den rene fornuft, B1 i Hartnack (1966) Kant. Med indledning, 

oversättelse og noter, s. 61 
76 Lübcke, (1988) s. 166 
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bakgrundsfigur och lägger religionsfilosofens livsfrågemodell och 
förklaring till sin modell ovanpå denna bild - vad ser jag då?  

Jag lägger märke till att det finns uppenbara likheter och då, inte 
minst, på det sätt han förtydligar sin begreppsanvändning. ”Råmaterial”, 
menar religionsfilosofen, har att göra med ”individens psykiska aktivitet 
och hennes förmåga att av ett givet råmaterial skapa sig en 
världsåskådning och senare en livsåskådning.”77 Här placeras 
människans aktivitet och förmåga att skapa en världs- och livsåskådning 
på en sida av någon form av gräns medan råmaterialet – som beskrivs 
vara människans livsfrågesituation, miljö och aktiviteter i vid mening – 
finns på andra sidan. Trots att religionsfilosofen tänker sig en intim 
växelverkan mellan råmaterialet och vad han kallar ”hennes reflektioner 
och därmed också mera medvetna frågor ”78 befästs uppdelningen 
mellan de båda sidorna. Vad som förstås som reflektioner, medvetna 
frågor och förmåga att skapa sig en åskådning skiljs alltså tydligt från – 
låt mig kalla det för – ett icke medvetet livsfrågesituationsmaterial.    

Även om religionsfilosofen inte använder sig av förnuftsbegreppet 
som återfinns hos Kant, befästs en tydlig uppdelning i livsfrågemodellen 
mellan å ena siden ett medvetande som formger och å andra sidan något 
som i utgångsläget föreligger som formlöst råmaterial. Genom att 
placera medvetandet ensidigt som formgivare och skapare av en 
livsåskådning motarbetas föreställningen om – vad jag ovan har kallat – 
det existentiella i-och-om medvetandet. Jag vill påstå att en tankefigur 
inspirerad av Kant, klipper rätt radikalt bort just kombinationen av i och 
om. Därmed återstår endast om-medvetandet, alltså en formgivande 
aktivitet som av ett formlöst livsfrågesituationsmaterial efterhand skapar 
medvetna världs- och livsåskådningar.  

Problemställningen från forskningsgruppen som aktiverar 
religionsfilosofens utläggningar handlar om det överhuvudtaget är 
möjligt att skilja mellan livsfrågornas form och innehåll. I första delen av 
hans svar tar han tydligt stöd i en existentialfilosofisk tankefigur. Han 
antar att barnsubjektens konkreta livssituation är det sammanhang där 
livsfrågorna framträder. Av den anledningen bör livsfrågorna studeras 
där de framträder i existentiell funktion. Samtidigt öppnar han för 
möjligheten att det går att studera livsfrågornas innehåll oberoende av 

                                                 
77 Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975 s. 32 
78 Ibid s. 33 
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subjektets livsfrågesituation. Denna öppning, menar jag, medför en 
förskjutning och spänning som längre fram i resonemanget utvecklas till 
en spricka. Den blir synlig när jag använder mig av en kantiansk 
tankefigur som bakgrund. Även om den pedagogiska problematiken 
kring livsfrågornas empiriska undersökningsbarhet vad beträffar form 
och innehåll inte är den samma som den filosofiska diskussionen om 
form och materia, knyter religionsfilosofen implicit  i sitt resonemang 
dessa båda uppdelningar till vart annat, inte minst när han konstruerar 
sin livsfrågemodell och förklarar den genom att införa begreppet 
’råmaterial’.  

 

En klyfta? 
I tidigare avsnitt påstår jag att sprickan även blir en fullt synlig klyfta. 
För att om möjligt synliggöra den behöver jag aktivera ytterligare en 
filosofisk anknytningspunkt, och den rör livsfrågemodellens trappa som 
anger olika grader av medvetande.79. Låt mig åter igen undersöka detta 
visuella klargörande! I modellen anges tre nivåer och varje nivå består av 
två tappsteg. Sammantaget blir det sex steg: En förmedveten nivå som 
innefattar 1) ”Reflexer” 2) Reflexioner. En konventionell nivå som består 
av 3) abstraherande reflexioner, 4) normativa överväganden.  Slutligen 
kommer den högsta nivån som förstås som autonom bestående av 5) 
integrerade reflexioner över centrala livsåskådningselement och slutligen 
6) självständig livsåskådning. 80  I en idealistisk tanketradition som 
exempelvis skiljer radikalt mellan form och materia återfinns även 
föreställningar om människans mödosamma väg från ett tillstånd där 
hon är bunden i materien till en position där hon kan få kunskap om 
formgivande idéer. Inom denna tradition är den antike filosofen Platon 
en förgrundsgestalt. Tanken om formlös materia som ännu inte har 
förts upp till och in i tankens klara formgivande lyskrets i idéernas värld 
är central i platonsk filosofi.  I Platons dialog, Staten, använder han sig av 
en grottliknelse för att förtydliga tanken. En förkortad version återges 
nedan:81   

                                                 
79 Se ”Schematisk översikt över livsfrågorna” s. 15 
80 Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975 s. 33 
81 Återgivningen av grottliknelsen bygger på  Cornford 1966 : 222 ff och Næss, 

A. 1962: s. 141 ff. 

Gunnarsson, G., Grönlien Zetterqvist, K. och Hartman, S. (2009) Livet tillfrågas. Gem-rapport 7



30 

Platon berättar om några människor som sedan födseln sitter 
fastkedjade i en underjordisk grotta vars ingång är lika bred som själva 
grottan. Fångarnas ansikten är vända mot grottväggen, och de kan inte 
röra på sina huvud utan ser endast rakt in i väggen. Ovanför och bakom 
dem en bit bort brinner en eld. Mellan fångarna och elden finns en väg 
och längs med vägen löper en låg mur. När människor går på vägen och 
bär olika figurer, bildas skuggor på grottväggen som på en dockteater. 
Det som fångarna uppfattar som verklighet är endast suddiga 
skuggbilder på grottväggen och en och annan replik som de 
förbipasserande fäller. 

Sedan händer det att en av fångarna löses från sina kedjor, tvingas 
resa sig, vända sig om och se mot elden. Det är en smärtsam upplevelse. 
Han måste vänja sig vid att se i dagsljus medan han stiger upp från 
grottans mörker. Till en början är det lättast för honom att se 
skuggorna, därefter spegelbilden på vattenytan, för så att kunna se direkt 
på det som speglar sig, människorna och tingen. Därefter kan han se 
himlen, stjärnorna och månen om natten för att slutligen kunna se själva 
ljusets källa, solen om dagen. Då har han nått sitt mål vilket förstås i den 
påföljande utläggningen av liknelsen som att skåda det Godas idé, det 
vill säga den generella orsaken till allt som är rätt och skönt, både i den 
synliga och i den osynliga världen. 

Vad  händer om  jag  använder   Platons  liknelse som  jämförelsebild 
till   livsf rågemodellens  sex  trappsteg?  Vad  kan  då bli möjligt  att se ? 
Liknelsens   drastiska metafor   där människan   sitter  fastkedjad   till 
grottväggen  känns  knappast  igen. Ändå  anas en  likhet  mellan Platons 
föreställning  om människan  som  står  inför  suddiga   skuggbilder  på 
grottväggens  skrovliga  ytskikt och föreställningen om  en förmedveten 
ursprungssituation där människan  endast  är förmögen  att  uppfatta och 
åstadkomma  reflexer.  Livsfrågemodellens  andra   trappsteg,   nämligen 
reflexioner  kan  också  relateras  till  människans  första  möte  med  den 
verkliga  världen  utanför  grottan   via  spegelbilder  på   vattenytan.   På  
modellens  andra  nivå,  nämligen  en  konventionell  nivå  som  består av 
stegen   abstraherande    reflexioner    och   normativa   överväganden  är 
människan   mogen   att   se   direkt  på  det  som   speglar  sig,  nämligen 
människorna  och  tingen.  Den  sista  nivån  i  modellen,  den autonoma 
nivån,  innebär  att  människan  förmår  göra  integrerade reflexioner över 
centrala  livsåskådningselement.  Slutligen   tar  hon  det  sista  steget  för 
att   nå   sitt   mål,   nämligen  en   självständig   livsåskådning.   Här   kan 
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grottliknelsens  metaforik  lätt  länkas  in:  Människan  ser stjärnorna och 
månen  om  natten  –  alltså centrala   livsåskådningselement  –   för  att 
därefter  kunna  skåda  själva   ljusets  källa,  solen  om  dagen,  nämligen 
symbolen  för  det  Godas  idé.  Nu  är  människan  framme  vid en själv-
ständig livsåskådning. 

Relaterar  jag  denna stegvisa beskrivning  av människans medvetande-
grader   med   det  existentiella   i - och - om -  medvetandet  som  är mo-
mentant,   totalt,   dynamiskt,   och   livsabsorberade   –  vad  ser   jag då?
Jag  ser  uppenbara  skillnader,  inte  minst  när  det  gäller förståelsen  av
medvetandet.  Det  ex istentiella  medvetandet  i   en   viss  situation  om 
samma  situation  handlar  om  en  medvetandeakt  som  sker där och då. 
Det är  från dessa  aktuella  och  konkreta förutsättningar som människan
ställer  sina  livsfrågor.  Däri  ligger  livsfrågans  särdrag.   Om  nu  denna 
förståelse  av  vad  som  är  ett  existentiellt  medvetande   skulle  placeras
in  i  modellen  som  graderar   medvetandet  –  vart skulle det hamna då?
I - aspekten   skulle   kunna   placeras   på   en   förmedveten    reflexnivå. 
Samtidigt  ryms  knappast om -  aspekten  på  samma  nivå.   Existentiell 
medvetenhet om situationen kanske tillhör  det  sista stegets medvetande-
grad –  nämligen  en  autonom  och  självständig   livsåskådning.  Jag  har
svårt att  se hur  det  skulle  kunna finnas utrymme för kombinationen av
den    lägsta  och    den    högsta  livsfrågenivån  inom r eligionsfilosofens
livsfrågesmodell.  I   Platons   tankevärld   skulle   kombinationen  av den
lägsta   och   högsta   nivån   övertygande   avvisas.  Grottliknelsen  anger
nämligen   även   en   värdehierarki   där   fången   i  grottans  råa materia
befinner   sig   längst   ned  i   mörker   och  okunskap.  Detta  urtillstånd
är oförenligt  med  målet  för uppstigandet,  nämligen skådandet av solen
själv.82        

 

Vilka tankefigurer? 
I tidigare avsnitt lyfter jag frågan om vilken tankefigur som 
livsfrågenivåmodellen knyter an till. När denna fråga analyseras med 
hjälp av två filosofiska anknytningspunkter, nämligen Kants tydliga 
gräns mellan form och materia, mellan förnuftet som formgivaren och 
formlöst råmaterial, samt Platons idealistiska värdehierarki där 

                                                 
82 För utförligare analys av grottliknelsen med stöd i Songe-Möller och 

Irigarays tolkningar, se Grønlien Zetterqvist (2002) s 22ff 
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människan stegvis och mödosamt tar sig från formlös materia till 
skådande av den formgivande idén, framstår livsfrågemodellen som 
präglad av en idealiskt, dualistisk och rationell grunddesign. Modellens 
översiktsbild är menat att sammanfatta det löpande resonemang som 
religionsfilosofen utvecklar i sin text. På vilket sätt märks det som 
uttrycks i modellen när han bearbetar de begreppsliga fråge-
ställningarna? 

I hans svar till forskningsgruppen finns genomgående två 
resonemangsstråk, där ett är tydligt hemmahörande inom en 
existentialfilosofisk tradition medan det andra knyter an till en rationell 
kunskapstradition och dens implicita ontologi. Ett exempel på dessa 
dubbla stråk visar jag i föregående analysavsnitt, bland annat i 
förhållande till begreppen ’existentiell grundorientering’ och ’existentiell 
grundhållning’. Låt mig stanna till än en gång vid dessa båda begrepp 
och undersöka vilka betydelsenyanser går förlorade när 
forskningsgruppens grundorienteringsbegreppet försvinner och ersätts 
med grundhållningsbegeppet.   

Den pedagogiska forskningsgruppen förståelse av vad som menas 
med existentiell grundorientering innefattar människans 
”förhållningssätt vid mötet, bearbetningen och tolkningen av tillvaron 
och omvärlden.”83 De tänker begreppet som ett sätt att kunna hänvisa 
till en helhetsaspekt: ”Den helhet, som vi vill beteckna med detta 
begrepp, är förmodligen en helhet som är mer än summan av de 
ingående delarna.” 84 Detta begrepp försvinner alltså i dialogen genom 
att religionsfilosofen okommenterat byter ut det mot ett vedertaget 
begrepp inom livsåskådningsforskningen, nämligen begreppet 
’existentiell grundhållning’ som han förstår enligt följande definition: 
”En existentiell grundhållning skulle då beteckna det sätt på vilket man 
förhåller sig till livsåskådningen, inklusive livssynen, som helhet, alltså 
befinna sig på ett ’meta-plan’.”85 I och med denna definition blir den 
helhet pedagogerna föreställer sig ett metaplan, alltså ett rationellt 
tänkande om något.  Denna hållning, förklarar han närmare, kan beskriva 
en person som med ”fanatisk envishet, oemottaglig för alla argument 

                                                 
83 Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975 s 11 
84 Ibid s 11 
85 Ibid s 27 
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eller synpunkter som kunde rubba hans uppfattning.”86. Här har alltså 
grundhållning blivit en uppfattning, en ståndpunkt, och människan som 
har denna uppfattning framstår i min förståelse som en vuxen man, 
beredd att både försvara sin åsikt, och att diskutera den på ett metaplan.  

Religionsfilosofen preciserar även närmare sin arbetsdefinition. Med 
existentiell grundhållning menas ”villigheten och förmågan att ompröva 
sina ståndpunkter, se styrkan och svagheten i andras synsätt, acceptera 
andra livsåskådningar än den egna utan att därmed dela dem.”87 Han 
lägger även till ytterligare en detalj. Med denna definition av begreppet 
blir graderingar av den existentiella grundhållningen möjliga att göra i en 
skala mellan positionerna existentiellt omedveten och existentiellt 
medveten. På detta sätt knyter religionsfilosofen å ena sidan explicit an 
till föreställningen om existentiell medvetenhet, alltså ett begrepp som 
han ingående förklarat som ett i-och-om medvetande, tydligt 
hemmahörande inom en existentialfilosofisk tanketradition. Å andra 
sidan knyter han samtidigt an till en förståelse av medvetande i bemärkelse 
av att vara mer eller mindre medveten om på vilket sätt man är medveten 
om något, alltså ett metaplan. Här ser jag en spänning inne i 
religionsfilosofens löpande resonemang, en spänning som visar sig som 
en spricka i livsfrågemodellens översiktsdesign.  

Men jag ser även mer som går förlorat mellan det jag kan ana klingar 
med i forskningsgruppens begrepp ’existentiell grundorientering’ och 
det som framkommer i religionsfilosofens definitioner av 
grundhållningsbegreppet. Det har att göra med vem det är som förhåller 
sig. Subjektet i den livsåskådningsaktivitet som religionsfilosofen 
beskriver är tydligt en vuxen människa, förmögen att verbalt 
kommunicera och diskutera sin livsåskådning. Denna aktör blir även 
synlig i livsfrågemodellens olika nivåer och trappsteg. I 
begreppsutredning kommer däremot barnet som livsfrågande aktör i 
skymundan. Försök att åter synliggöra barnet görs i modellens 
existentialfilosofiska ’ruta’, men när han börjar använda sig av begreppet 
’råmaterial’ i kommentaren till livsfrågemodellen osäkras även 
betydelsen av denna plats i modellen. I och med införandet av detta 
begrepp dominerar den hierarkiska och rationella nivåstrukturen 
återigen.  Livsfrågan förstått som sprungen ur ett existentiellt i-och-om 

                                                 
86 Ibid s 28 
87 Ibid s 28 
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medvetande hör inte hemma i föreställningar som förstår 
livsfrågesituationen som ett råmaterial eller som graderar medvetandet i 
någon form av förnuftstrappa. Särskilt barns livsfrågor som uttryck för 
en existentiell grundorientering riskerar dessutom att nedvärderas inom 
dessa hierarkiska föreställningsvärldar. Vad händer med förståelsen av 
barns livsfrågor när dessa sorteras in i livsfrågemodellen och relateras till 
reflexnivån där livsfrågesituationens påtagliga konkretioner uppfattas 
som råmaterial?  

 

Dubbel ontologisk lojalitet 
Sammanfattande vill jag påstå att den livsfrågemodell som 
religionsfilosofen erbjuder den pedagogiska forskningsgruppen hänvisar 
till två olika tanketraditioner som filosofiskt sätt är rätt så diametrala – 
inte minst när det gäller den grundläggande verklighetsförståelsen. Den i 
sin tur är, enligt min mening, avgörande för utveckling av användbara 
begrepp, inte minst när det gäller förståelsen av de existentiella frågornas 
kännetecken och särdrag. Vilka föreställningar om verkligheten, om den 
existens eller det liv som tillfrågas ligger till grund för förståelse av vad 
som kan menas med en livsfråga? Det är i förhållande till dessa 
grundfrågor som jag ser att sprickan mellan de båda sidorna av 
livsfrågemodellen blir en klyfta. Olika uttryck för ontologisk idealism, 
dualism och rationalism har knappast förståelseplats för den specifika 
nyans som ligger i livsfrågornas i-och-om-aspekter. När dessa nyanser 
försvinner förlorar även barnet sin självklara plats som livsfrågare.     

Religionsfilosofens bidrag till begreppslig ”storstädning” medförde 
alltså – enligt min analys av detta sjuttiotalssamtal – nya oklarheter inte 
minst på grund av en dubbel ontologisk lojalitet. Med detta uttryck vill 
jag beskriva ett begrepps- och tankearbete som implicit i resonemanget 
tar outtalat hänsyn till olika verklighetsuppfattningar. Detta 
hänsynstagande visar sig vid olika punkter i religionsfilosofens svar till 
forskningsgruppen. När han beskriver det existentielle medvetandets i-
och-om aspekter är han lojal mot en existentialfilosofisk tanketradition 
och ontologi. När han inför begreppet ’råmaterial’ aktiverar han 
föreställningar om verkligheten som snarare har sitt rotsystem i 
idealistisk, dualistisk och rationell ontologi. Ambivalensen visar sig 
också när forskningsgruppens begrepp ’existentiell grundorientering’ 
okommenterat ersätts med begreppet ’existentiell grundhållning’.  

Gunnarsson, G., Grönlien Zetterqvist, K. och Hartman, S. (2009) Livet tillfrågas. Gem-rapport 7



35 

Avstamp och nästa ansats 
1974 bad en grupp pedagogiska forskare i Stockholm en 
religionsfilosofisk forskargrupp i Uppsala om en sakkunnig och 
begreppslig ”storstädning” av ett forskningsområde som präglades av en 
vidlyftig begreppsflora där närbesläktade begrepp ”griper in i varandra 
utan att någon egentligen innehållsbestämning har skett.”88 De specifika 
frågorna som formulerades rörde möjligheten till att klargörande länka 
in deras sätt att bruka och förstå begrepp som ’livsfrågor’ och 
’existentiell grundorientering’ till livsåskådningsbegreppet och den vidare 
krets av begrepp som användes inom livsåskådningsforskningen. När jag 
i detta kapitel har undersökt religionsfilosofens sätt att ta sig an denna 
städuppgift, finner jag att nya dimridåer och oklarheter uppstår inte 
minst på grund av en dubbel ontologisk lojalitet. Om livsfrågebegreppet 
relateras till livsåskådningsbegreppet på det sätt som visar sig i denna 
sjuttiotalsdialog, går nyanser förlorade som enligt min mening är 
centrala när det gäller de existentiella frågornas kännetecken och 
särdrag. En mera framkomlig väg finns till hands, nämligen att relatera 
och tydligare grunda och utveckla frågeställningen i en 
existentialfilosofisk tanketradition och ontologi. Det finns en stark 
inspiration från och prägling av denna filosofi – vilket övertygande visar 
sig i delar av religionsfilosofens svar – bakom begrepp som livsfrågor 
och existentiell grundorientering.  

Härmed är jag framme vid den utmaning jag givet mig själv i och 
med följande frågeställning: Om jag som religionsfilosof hade fått 
pedagogernas frågor nu 2009, vilka begreppsliga överväganden skulle då 
kunna bli mina svar? Detta svar utvecklar jag i GEM rapportens fjärde 
kapitel. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 Ibid s 6 
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Från livsåskådning till livstolkning 
Gunnar J. Gunnarsson 

 
Om religionspedagogisk begreppsutveckling 
Religionspedagogik är ett relativt ungt forskningsfält som har utvecklats 
i många länder de senaste årtionden. Det är ett forskningsfält som man 
kan säga att ’är på väg’ och det innebär bland annat att man har 
diskuterat dess vetenskapsteoretiska grund och huvudbegrepp. 
Religionspedagogik kan beskrivas som tvärvetenskapligt ämne med det 
ena benet i pedagogik och det andra i religionsvetenskap och/eller 
teologi och man har igenom många år diskuterat i vilket av de två 
områdena religionspedagogiken ska ha sin huvudförankring. Inom 
religionspedagogiken och livsåskådningsvetenskapen har man också 
försökt att definiera några vetenskapliga huvudbegrepp som varit viktiga 
i samband med empirisk forskning på området. I nordiska sammanhang, 
speciellt i Norge och Sverige hittar vi till exempel livliga diskussioner 
kring begreppen livsåskådning, livsfrågor och livstolkning. Den svenska 
diskussionen om begreppet livsåskådning hade sin uppkomst i behovet 
av ett begrepp som hade en övergripande betydelse som både religiösa 
och icke-religiösa livsåskådningar kunde föras till. Särskilt i Uppsala 
hade också teologerna behov av ett begrepp i den systematiska teologins 
diskussion med filosofin. Sedan blev det också aktuellt att diskutera 
begreppet i förbindelse med både empirisk forskning och skolans 
religionsundervisning. Då infördes både begreppen livsfrågor och 
livstolkning i diskussionen tillsammans med flera besläktade begrepp. 
Det visar sig att utvecklingen i diskussionen har gått från ett relativt 
substantiellt, kognitivt livsåskådningsbegrepp till ett mer funktionellt 
livstolkningsbegrepp, med människan som meningssökande väsen i 
fokus. 

Livsåskådningsbegreppet  
Livsåskådningsbegreppet är ett väl känt och diskuterat begrepp inom 
svensk livsåskådningsforskning de senaste fem årtiondena. Inom 
livsåskådningsvetenskapen och religionsfilosofin kan man finna 
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definitioner av begreppet, dvs. hur man har förstått livsåskådning som 
ett vetenskapligt begrepp.  

Till dem som tidigast har lanserat begreppet hör Ingmar Hedenius, 
professor i filosofi i Uppsala. Kring mitten av föregående århundrade 
kritiserade han kyrkan, den kristna tron och den akademiska teologin 
och ställde vetenskapen mot religionen. Han använde språkanalytisk 
filosofi för att bevisa orimligheten i religionernas lära om Guds existens 
och trons betydelse. Han ställde sig kritisk mot den västerländska 
kulturens stora traditioner som han såg som motstridiga och 
förvirrande. Med begreppet livsåskådning ville Hedenius, som alternativ 
till den kristna livssynen, föra fram en kritisk diskussion kring vad en 
livsåskådning anses vara och vad den bör vara. Enligt Holte89 förde han 
inte fram något fullständigt definitionsförslag, men gav vissa 
minimiregler för begreppets användning. Hedenius menar att det vi 
kallar livsåskådning ska åtminstone 1) innehålla ett antal försanthållna 
“trossatser av ytterst generell natur om livet och människan, eller 
historien eller universum”, och 2) “ha betydelse i moraliskt hänseende – 
vara en bakgrund till övertygelsen om vad som i största allmänhet är rätt 
och orätt”.90  

När han talar om trossatser av ytterst generell natur innebär det att 
livsåskådning handlar om ett slags oprövbara antaganden och 
påståenden som en människa gör om tillvaron. Det handlar om åsikter 
om tillvaron, hur den är och vad den innebär. Mikael Lindfelt91 på 
Teologiska institutionen vid Åbo akedemi i Finland, påpekar i sin bok 
Att förstå livsåskådningar – en metateoretisk analys av teologisk 
livsåskådningsforskning med anknytning till Anders Jeffners ansatser, att det 
kognitiva perspektivet är genomgående i Hedenius definitionsförslag. 
Livsåskådning har den funktion att uttrycka en människas helhetsbild av 
vad hon tror är sant och verkligt i tillvaron. Enligt Lindfelt förefaller det 
som om Hedenius gör en skillnad mellan en personlig livsåskådning och 
en mer traditionell, kollektiv uppburen livsåskådning eller 
                                                 
89 Holte, Ragnar (1984) Människa, livstolkning, gudstro. Teorier och metoder inom tros- 

och livsåskådningsvetenskapen. Lund: Doxa. 
90  Hedenius, Ingmar (1951) Att välja livsåskådning. Stockholm, Bonniers, citerat 

i Holte 1984, s. 24. 
91  Lindfelt, Mikael (2003) Att förstå livsåskådningar – en metateorisk analys av teologisk 

livsåskådningsforskning med anknytning till Jeffners ansatser. (Uppsala Studies in Faiths 
and Ideologies nr. 12). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, s.47-48. 
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livsåskådningstradition. Lindfelt sammanfattar Hedenius position 
sålunda att återkommande och karaktäriska drag är: 

 
Att livsåskådningsförståelsen som sådan är utpräglat substantiell 
med genomgående markeringar av teoretisk kunskap, sanning, 
abstraktion, logisk koherens och krav på medveten, 
individorienterad kritisk reflektion. De mera existentiella 
aspekterna finns nog med som en underliggande ton i hans 
resonemang, men de sätts liksom inom parentes. De får inget 
egentligt utrymme i hans kognitiva grundperspektiv.92  

 
Det är anmärkningsvärt att Hedenius i sitt definitionsförslag inte explicit 
tänker sig att en livsåskådning bör ha en moralisk aspekt. Han talar i 
stället om att en livsåskådning ska ha betydelse i moraliskt hänseende 
och utgöra en bakgrund till en människas moraliska övertygelse. Anders 
Jeffner, som har varit central gestalt i livsåskådningsdiskussionen i 
Sverige, för i sitt definitionsförslag av livsåskådning vidare Hedenius 
definition, men tar den moraliska aspekten med i själva 
livsåskådningsförståelsen. En bakgrund till Jeffners definition är 
diskussionen kring Hedenius kritik av teologin och den motreaktion 
som utvecklades under 1960-talet. Det innebar bl.a. en ny teologisk 
utbildning med huvudsäte vid den teologiska institutionen i Uppsala, där 
man omformulerade ämnesområdet dogmatik till tros- och 
livsåskådningsvetenskap.  1976 tillträdde Jeffner som professor i det 
omformulerade ämnesområdet. Hans första definitionsförslag från 1968 
innehåller både kognitivt och moraliskt element men hans föreslag från 
1973 har ytterligare en komponent som han kallar grundhållning:   

 
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.93  

 

                                                 
92 Ibid., s. 53. 
93 Jeffner, Anders (1973) Livsåskådningsforskning: Förslag och diskussion av 

erfarenheter från projektarbetet. (Forskningsrapport nr. 7 från projektet 
Livsåskådningar i det moderna samhället). Uppsala: Uppsala universitet, 
Teologiska institutionen, s. 18. 
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Denna definition innehåller tre komponenter som Hartman och 
Petterson94 beskriver på följande sätt: a) Ett centralt värderingssystem 
eller personens normer och värden; b) en grundhållning till livet som 
förklaras som en relativt stabil benägenhet att uppleva tillvaron på ett 
visst sätt; och c) ett kognitivt eller teoretiskt element som innebär det en 
person anser sig veta om sig själv och sin omvärld och som personen 
menar har betydelse för värderingssystemet och grundhållningen. 

Om man jämför Hedenius och Jeffners definitionsförslag innehåller 
båda ett teoretiskt eller ett kognitivt moment som inslag i 
livsåskådningen, som gäller övertygelse om livets och tillvarons 
beskaffenhet. Värderingarna räknas inte inunder detta moment. 
Hedenius säger att de i livsåskådningen ingående trossatserna ska utgöra 
bakgrund till våra moraliska värderingar. Moralen påverkas av de 
teoretiska övertygelserna men räknas inte som en del av livsåskådningen. 
Här går Jeffner en annan väg. Han börjar sin definition med det 
moment han kallar centrala värderingssystem. Ett värderingssystem 
innefattar de moraliska övertygelserna, men även en rad andra 
värderingar, estetiska och politiska. Ett sådant värderingssystem utgör 
en helhet som en person upplever som central och viktig för sin 
självförståelse och identitet. Jeffner talar om ”förknippning med 
jagupplevelsen” i detta sammanhang.95  

Det moment i Jeffners definition som inte har någon motsvarighet i 
Hedenius förslag är det som Jeffner kallar grundhållningen till tillvaron. 
Två människor i samma situation kan uppleva sina egna liv och tillvaron 
på mycket olika sätt. Denna livsupplevelse som delvis är oberoende av 
de faktiska yttre omständigheterna kan vara mycket svårt att närmare 
beskriva. Holte96 påpekar att enligt Jeffner verkar den ha något att göra 
med det man ofta lägger in i livsåskådningsbegreppet. En persons 
upplevelse beror alltså bland annat på den grundhållning till tillvaron 
man har. För att göra skäl för benämningen grundhållning till tillvaron 
ska, enligt Jeffner, en persons upplevelse av livet vara relativt stabil så att 

                                                 
94 Hartman, Sven och Petterson, Sten (1980) Livsfrågor och livsåskåning hos 

barn: Några utgångspunkter för en analys av barns livsfrågor och livsåskådning samt 
en presentation av några delstudier inom området (Rapport 7). Stockholm: 
Högskolan för lärarutbildning, Institutionen för pedagogikk, s. 48. 

95 Lindfelt (2003), s. 57 
96 Holte (1984), s. 24-26 
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den blir den samma i samma situationer under en längre tid. Lindfelt97 
förstår denna komponent i Jeffners förslag som ett slags övergripande 
förhållningssätt eller attityd som inte uttrycker vilka värderingar en 
människa har eller anser vara sanna utan snarare hur hon förhåller sig till 
sina värderingar och teoretiska övertygelser. Grundhållningen säger 
något om hur en person ger uttryck för sina värderingar och teoretiska 
övertygelser. 

Man har diskuterat hur de tre olika momenten i Jeffners 
definitioneförslag förhåller sig till varandra. Bråkenhielm98 talar om ett 
samspel mellan teorier om människan och världen, värderingar och 
normer av grundläggande natur, och en grundhållning, dvs. vårt sätt att 
uppleva situationen som männsika i världen. Jeffner utgår i sin 
definition från att det kognitiva momentet eller de teoretiska 
övertygelserna har betydelse för och påverkar personens 
värderingssystem och grundhållning. Den kognitiva grundkomponenten 
utgör alltså livsåskådningens centrum. Detta visar sig ännu tydligare i 
Jeffners vidare utveckling av sin definition av begreppet. I sin senaste 
version har han ändrat ordningen av de tre komponenter som finns i 
hans definition: 

 
En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga 
antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en 
övergripande bild av människan och världen och som bildar ett 
centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en 
grundhållning.99 

 

                                                 
97 Lindfelt (2003), s. 57 
98 Bråkenhielm, Carl R. (2001) ”Livsåskådningsforskning – vad är det?” I: 

Världsbild och mening. En empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige (red. 
Bråkenhielm). Falun: Nya Doxa, s. 11. 

    Bråkenhielm, Carl R. (2003) ”Kännslan av inre överblick. Om 
sanningsfrågan i skönlitteratur och livsåskådning.” I: Att fånga världen i ord. 
Litteratur och livsåskådning. Teoretiska perspektiv. Skellefteå: Artos & Norma 
bokförlag, s. 28-29. 

99 Jeffner, Anders (1982) ”Att studera livsåskådningar”. I: Bråkenhielm m. fl. 
(red.) Aktuella Livsåskådningar. Del. I. Lund: Doxa, s. 13. 
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Här kommer den kognitiva komponenten först och framstår som det 
grundläggande i en livsåskådning. Lindfelt100 påpekar att 
livsåskådningens kognitiva aspekt har i denna definition blivit så central 
att den egentligen utgör den centrala grunden för de två andra 
komponenterna. Här kan man fråga vad det betyder med tanke på hur 
relevant definitionen är för empirisk forskning. Är fokus för mycket 
inriktat mot det kognitiva eller substansiella? Jag går inte närmare inpå 
diskussionen om hur man kan tolka eller förstå det dynamiska 
sambandet mellan de tre komponenterna i Jeffners definition på olika 
sätt, men en översikt finns i Lindfelt.101 

I svenskt sammanhang finns det några tidiga nyformuleringar av 
Jeffners livsåskådningsförståelse som Lindfelt redogör för i sin bok (se 
kapitel 3). Men det är framför allt Carl Reinhold Bråkenhielm, Jeffners 
efterträdare på professuren i Uppsala, som har fört vidare den jeffnerska 
traditionen. I stort sett ansluter han sig till Jeffners 
livsåskådningsdefinition och hans reflektioner är vidareutvecklingar av 
Jeffners grundläggande resonemang.102 Som redan nämnt talar 
Bråkenhielm om att livsåskådning uppvisar ett samspel mellan de tre 
olika komponenter, men i sin beskrivning utgår han stundom från det 
kognitiva, teoretiska elementet i livsåskådningen, men stundom 
presenteras det etiska elementet eller grundhållningen, som ett slags 
upplevelsesaspekt, som det första elementet. När Lindfelt103 redogör för 
Bråkenhielms reflektioner påpekar han att den livsåskådningsdefinition 
Bråkenhielm anslutar sig till bör för honom vara användbar i empiriska 
studier så att den (med Bråkenhielms egna orord) ”avgränsar ett 
fenomen som man kan utforska med hjälp av någon tillförlitlig 
vetenskaplig metod.”104 Lindfelt sammanfattar med att säga att ”genom 
anknytningen till Jeffners tredelade livsåskådninsdefinition och närmare 
preciseringar han själv gör får livsåskådningen en tydlig inriktning på att 
fastställa innehållet i en livsåskådning som kognitiva utsagor om 

                                                 
100 Lindfelt (2003), s. 62 
101 Ibid., s. 61-64. 
102 Se t. ex. Bråkenhielm 2001, s. 9-16. 
103 Lindfelt (2003), s. 120-146. 
104 Bråkenhielm (2001), s. 10. 
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tilvaron, utsagor vars sanningsvärde är en central uppgift att bedöma.”105 
Han fortsätter med att 

 
En livsåskådning, enligt Bråkenhielm, framstår som de 
grundläggande föreställningar eller försanthållanden som för det 
första är knutna till de grundläggande värden och normer som en 
människa erkänner som centrala för henne, som för det andra är 
infällda i en grundläggande livsattityd, och som för det tredje 
(möligen) formulerats efter en omvälvande emotionellt laddad 
grundupplevelse av livet, men som för det fjärde föregår den 
sociala handlingsdimentionen som möjligen också kan uttryckas i 
ett gemensamt rituellt beteende.106  

 

Lindfeldt positionerar Bråkenhielms livsåskådningsförståelse som 
kognitivt-substantiell samtidigt som den har en funktionell dimention. 
Livsåskådningens funkiton är att utgöra en teoretisk bakgrund som 
motiverar människans handlande och livsstil. Man kan därför fråga om 
det fortfarande inte är för mycket vikt vid den kognitiva aspekten i 
livsåskådningsdefinitionen och om man inte behöver betona den 
funktionella dimentionen ännu mer, åtminstonde om begreppet ska vara 
lämpligt i empirisk forskning. En annan intressant fråga är om 
definitionen av begreppet religion kan bidra något till förståelsen av 
livsåskådningsbegreppet eftersom man har förstått religionsbegreppet på 
olika sätt, dvs. å den ena sidan en substansiell eller innehållsmässig 
förståelse och å den andra sidan en funktionell förståelse av religion 
med utgångspunkt i antropologin, alltså i en teori om människan. 

 

Livsåskådning och religion 
Både Jeffner och Bråkenhielm och flera andra livsåskådningsforskare i 
Sverige utgår ifrån en tredelning i sin definition av 
livsåskådningsbegreppet. Det förefaller i vetenskapligt sammanhang vara 
ganska vanligt att tala om någon form av tredelning som innebär ett 
kognitivt element, ett emotionellt element och ett handlingselement. 
Hartman & Petterson107 påpekar att inom betendevetenskaperna kan 

                                                 
105 Lindfelt (2003), s. 144 
106 Ibid., s. 144. 
107 Hartman & Petterson (1980), s. 50. 
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man finna en besläktad tredelning i de vanligasta teorierna om attityder 
och attitydbildning. När Ringgren och Ström108 diskuterar hur man kan 
definera begreppet religion fäster de uppmärksamheten på den 
amerikanska religionspsykologens J. B. Pratts definition och utifrån den 
konstaterar de att det finns tre väsentliga moment i religionen: ett 
intellektuellt moment som har att göra med övertygelsen, ett emotionellt 
moment som handlar om den religiösa upplevelsen och ett 
beteendemoment som har att göra med handlingarna, både de kultiska 
och de moraliska. Till denna individuella aspekt på religionen med sina 
tre momenter tillfogar de den sociala aspekten, religionen skapar 
gemenskapsformer.  

Trots att beskrivningen av de tre olika momenten i religionen inte 
fullständigt motsvarar beskrivningen av de tre element som finns i 
Jeffners definition av livsåskådning, finns det vissa likheter. Som redan 
nämnt är det kognitiva/teoretiska momentet grundkomponent i både 
Hedenius och Jeffners definition av livsåskådning. Den har med 
teoretiska övertygelser att göra och kan jämföras med det intellektuella 
momentet i definitionen av religion. Jeffners andra komponent, 
grundhållningen till tillvaron har att göra med upplevelse och attityd, hur 
det känns att leva, personens känslomässiga ”basic attitude”. Det har 
berörningspunkter med det emotionella momentet i religionen. Men 
Jeffners beskrivning av grundhållningen berör också hur en person ger 
uttryck för sina värderingar. Det för uppmärksamheten mot 
beteendemomentet. Jeffners idé om ett centralt värderingsystem har 
eventuella beröringspunkter med både det intellekutella och emotionella 
momentet, men hur värderingarna kommer till uttryck i handlingar har 
med beteendemomentet att göra. En viktig skilnad vill jag påpeka som 
berör beteendemomentet. I definitionen av livsåskådning är värderingar 
och moraliska handlingar i fokus, men i definintionen av religion ingår 
också kulthandlingar eller deltagandet i religionens riter i 
beteendemomentet. Holte109 påpekar att det rituella sociala beteendet 
som ingår i definitionen av religion för in moment som inte finns med i 
livsåskådningsdefinitionen. Han tar upp frågan om man helt enkelt kan 
uppfatta religion som species (art) under livsåskådning som ”genus 

                                                 
108 Ringgren, H. och Ström, Å.V. (1974) Religionerna i historia och nutid. Malmö: 

Gleerups, s. 7-8. 
109 Holte (1984), s. 35. 
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proximum” (överordnat begrepp). Hans synpunkt är att religion inte kan 
uppfattas rätt och slätt som species under livsåskåding. Hans 
resonemang är att till religionen hör ett sätt att bete sig i förhållande till 
den högre makt man bekänner sig till, genom t.ex. olika former av rit 
och kult. Till den hör vissa beteenden, vissa upplevelser och vissa sociala 
gemenskapsformer och på så sätt kan religion också sägas vara ett sätt 
att vara. Holte försöker därför att sammankoppla den generella 
religionsdefinitionen med livsåskådningsdefinitionen. Religion defineras 
därmed som  

 
(a) en livsåskådning vars samtliga tre komponenter präglas av 
tron och förtröstan på en – eller flera – högre makt(er) jämte (b) 
ett därmed sammankopplat rituellt och moraliskt beteende 
förankrat i en social gemenskap.”110  

 

Man kan fråga om man inte kunde göra tvärtom och att riter borde ingå 
i definitionen av livsåskådning. Riter förekommer inte bara i ett religiöst 
sammanhang och en livsåskådning gestaltas ofta genom en rit. Jeffner 
har själv tagit upp den frågan i en föreläsning på Symposiet 
”Gemensamma värden” på Lärarhögskolan i Stockholm i maj 2003 och 
påpekat de rituella handlingarnas betydelse.  

I samband med jämförelsen mellan definitionen av religion och 
frågan om inte riten skulle ingå i definitionen av livsåskådning, är det 
intressant att se Bråkenhielms framställning från 1995, där han i ett enda 
sammanhang beskriver sex olika element i en livsåskådning.111 Dessa 
element har motsvarigheter i en liknande indelning av 
religionsbegreppet i 6-8 dimensioner inom religionsvetenskapen.112 
Utöver de komponenter som ingår i Jeffners tredeling har Bråkenhielm 
lagt till ytterligare tre komponenter, dvs. för det första det som han 

                                                 
110 Ibid., s. 37. 
111 Bråkenhielm, Carl R. och Hansson, M. G. (1995) Livest grundmönster och 

mångfåld. En bok om genetik, etik och livsåskådning. Stockholm: Liber Utbildning. 
112 Se t. ex. Smart, Ninian (1998) The World’s Religions. Second Edition. 

Cambridge: Cambridge University Press, s. 10-20; Molloy, Michael (2004) 
Experiencing The World´s Religions. Tradition, Challenge, and Change. New York: 
McGraw-Hill, s. 8-15; se också Lindfelt (2003), s. 123. 
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kallar grundupplevelse, för det andra en mytologisk komponent och för 
det tredje en rituell komponent.113  

Bråkenhielms delning i sex olika komponenter och hans beskrivning 
av dem är först och främst intressant när man tänker på jämförelse av 
definitionerna av livsåskådning och religion. Komponenten 
grundupplevelse har anknytning till en religiös eller mystisk upplevelse 
och myter och riter är ett viktigt inslag i religionen. Lindfelt114 påpekar 
att Bråkenhielm ser på dessa sex komponenter som en teoretisk 
konstruktion med vars hjälp forskaren kan analysera enskilda 
människors livsåskådningar. På samma sätt har man använt de olika 
dimensionerna i definitionen av religion för att studera religioner. Om 
man anslutar sig till en substantiell förståelse av religion som tar 
utgångspunkt i existerande, organiserade religioner, kan man säga att 
skillnaden mellan religion och livsåskådning i detta sammanhang är att 
de faktiska livsåskådningarna är i första hand inte genomtänkta 
teoretiska system i samma mening som religion utan kan vara mer eller 
mindre integrerade eller fragmentariska. Men om förståeslen av religon 
är funktionell med utgångspunkt i antropologin blir skillnaden inte den 
samma, eftersom fokus är på de funktioner som religion anses fylla i 
människolivet, företrädesvis knutna till att etablera och upprätthålla 
grundläggande mening och ordning i tillvaron. I empirisk forskning blir 
därför en funktionell förstålese viktig, oavsett om man talar om religion 
eller livsåskådning, eftersom den sätter den meningssökande männsikan 
i fokus. 

 

En mer funktionell omformulering 
Sven Hartman har i sin forskning kring barns livsåskådning och 
livsfrågor använt sig av Jeffners livsåskådningsdefinition. Han tar 
Jeffners definition och anpassar den till barn- och ungdomsforskning. 
Hartman115 påpekar att det är praktiskt att skilja mellan livsåskådning i 
bemärkelsen en given religiös eller politisk lära och en personlig 
livsåskådning så som man finner den i funktion hos en person. Han är 

                                                 
113 Bråkenhielm och Hansson 1995, s. 79-80. 
114 Lindfelt (2003), s. 123. 
115 Hartman, Sven G. (1986a) Barns tankar om livet. Stockholm: Natur och kultur, s. 

160. 
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här på linje med Hedenius, när han gör en skillnad mellan en personlig 
livsåskådning och en mer traditionell, kollektiv uppburen livsåskådning 
eller livsåskådningstradition. Hartman menar att den personliga 
livsåskådningen visserligen kan vara påverkad av någon eller några av de 
etablerade livsåskådningstraditionerna, men den säger framför allt något 
om den enskildes sätt att förstå tillvaron och förhålla sig till den. I denna 
mening anser Hartman att alla människor på ett eller annat sätt har en 
personlig livsåskådning. Det karakteristiska i Jeffners 
livsåskådningsdefinition är vikten vid det individuella perspektivet och 
med ungångspunkt i den skildrar Hartman tre viktiga sidor som finns i 
en personlig livsåskådning.  

För det första den teoretiska sidan som omfattar personens 
övertygelse och omvärldsorientering, det man tror och vet och har 
betydelse för den personliga livsåskådningen. Till denna del kan man 
räkna tro och vetande inom en rad områden, som alla gäller olika 
aspekter på tillvaron. Som exempel på inslag som ingår i de flesta 
livsåskådningssystem och finns också i en personlig livsåskådning, 
nämner Hartman människosyn, samhällssyn, gudsuppfattning, 
världsbild, verklighetsuppfatning och historiesyn. Övertygelse och 
omvärldsorientering på alla dessa områden varierar starkt mellan olika 
livsåskådningstraditioner och olika individer, men i allmänhet finnst det 
någonslags uppfattning uttalad eller outtalad i alla dessa avseenden. Det 
finns också en växelverkan mellan dessa områden. Människosyn 
påverkas till exempell av samhällssyn och tvärtom och 
verklighetsuppfattningen kan vara beroende av gudsuppfattningen. 

För det andra ingår ett värderingssystem av något slag i alla 
etablerade livsåskådningar. Värderingarna är då till stor del beroende av 
de föreställningar som ingår i övertygelse och omvärldsorientering och 
är ofta grundade på det som människan menar sig tro eller veta. 
Värderingarna visar vad man anser vara gott eller ont, rätt eller fel, 
vackert ellert fult och kommer ständigt till uttryck i människans sätt att 
se på tillvaron och hennes sätt att leva. 

För det tredje innebär livsåskådningen enligt Hartman själva 
tillämpningen, dvs. personens handlingar och handlingsberedskap. 
Därmed är en personlig livsåskådning inte bara ett sätt att betrakta livet 
utan också ett sätt att leva. Här skiljer Hartmans definition av personlig 
livsåskådning sig åt från Jeffners. Jeffner lyfter fram individens 
grundhållning till livet som den kännslomässiga attityd som är 

Gunnarsson, G., Grönlien Zetterqvist, K. och Hartman, S. (2009) Livet tillfrågas. Gem-rapport 7



48 

sammanvävd med våra grundläggande värderingar och helhetstolkning 
av verkligheten. Hartman däremot behandlar Jeffners grundhållning 
som en psykologisk variabel som påverkar formandet av livsåskådningen 
utan att vara en del av den.  I stället lägger Hartman vikt vid personens 
handlingsberedskap som det tredje elementet i livsåskådningen.116  

En liknande kritik av Jeffners definition finns hos den svenska 
religionsfilosofen Mikael Stenmark som menar att Jeffner tenderar att 
överbetona en livsåskådnings systempräglade, teoriorienterade karaktär. 
I stället framhåller han att en livsåskådning i första hand måste ha en 
praktisk eller livsreglerande funktion.117 Stenmark skriver i sin kritik: 

 
That is to say, a view of life must actually lead an individual or a 
community in a particular way, actually regulate the way the 
adherents of it live their lives. A view of life does not only guide 
the way we think but must also concretely guide what we can 
actually do. To be counted as an adherent to a view of life one’s 
assent cannot be only an act of intellect but must be an act of 
will. Every view of life is practical in the sense of being one to be 
actually lived.118 

 
Man kan säga att både Hartmans och Stenmarks framställning är försök 
att balansera en substantiell och funktionell livsåskådningsförståelse. 
Deras betoning av de handlingsreglerande aspekter gör deras 
livsåskådningsdefinition mer praktisk och användbar som 
analysinstrument inom empirisk livsåskådningsforskning. Det är också 
en viktig poäng hos både Hartman och Stenmark att en livsåskådning 
kan förstås som något slags svar på människans existentiella erfarenheter 
och frågor. Enligt detta ser Hartman inte på personlig livsåskådning som 
någon fast och en gång för alla given tankebyggnad, eftersom den svarar 
mot individens livsfrågor. När människans livsvillkor skiftar i olika 
skeden av livet, ställs hon också inför nya livsfrågor och de svar man då 
söker till för nytt innehåll i livsåskådningen. Den personliga 

                                                 
116 Hartman, Sven G. (1986b) Children´s Philosophy of Life. (Stockholm Institute of 

Education, Department of Educational Research. (Studies in Education and 
Psychologi, 22). Lund: Gleerup, s. 21; 82. 

117 Lindfelt (2003), s. 181-182 
118 Stenmark, Mikael (1995) Rationality in Science, Religion and Everyday Life. A 

Critical Evluation of Four Models of Rationality. Indiana: Notre Dame, s. 241. 
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livsåskådningen blir därmed enligt detta synsätt till ett skeende, där 
människan ständigt bearbetar sina erfarenheter och livsvillkor.119 
Stenmark betonar att en livsåskådning ska förstås som ett slags 
artikulerat svar på eller uttryck för våra specifika existentiella 
erfarenheter. Livsåskådningen formas därmed i en växelverkan mellan 
en människas relevanta föreställningar och de existentiella erfarenhetar 
hon har eller existentiella situationer hon möter.120 

En annan kritik mot Jeffners livsåskådningsförståelse, men som 
också lyfter fram den existentiella dimensionen, finns i den norska 
livsåskådningsforskarens Per Magne Aadnanes diskussion kring Jeffners 
definition av livsåskådningsbegreppet. Han har bland annat diskuterat 
begreppet i förhållande till införingen av KRL-faget 
(“Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering”) i Norge 
i 1997 och sekulariseringens och pluralismens konsekvenser för 
skolan.121 Aadnanes kristiserar Jeffner för att lägga huvudvikten vid det 
som hann kallar livsåskådningens innersida. Han skriver om Jeffners 
definition från 1973: 

 

Det første vi merkar oss er at definisjonen eigentleg ikkje talar 
om livssyn generelt, som eit sjølvstendig åndsprodukt. Det er ein 
persons livsyn det gjeld. Det tyder at eit individualistisk, og med 
det subjektivistisk, perspektiv ligg nærast handa.122  

 

Aadnanes menar att en avgränsning av begreppet livsåskådning till en 
dylik individuell och subjektiv innersida är för ensidig. Han hävdar att 
det kollektiva är lika viktigt som det individuella och att 
livsåskådningstradtioner och -trender är lika viktiga att granska som de 
individuella livsåskådningarna: 

 
Poenget vårt er altså at fenomenet livssyn ikkje berre har eit 
individuelt og subjektivt uttrykk, men at det også kan omtalast på 
eit overindividuelt nivå, i form av tradisjonar og trendar, og at det 

                                                 
119 Hartman 1986a, s. 161-163. 
120 Lindfelt 2003, s. 183. 
121 Aadnanes, Per Magne (1999) ”Livssynsforskning – prinsipp og metodar i ei 

ny forskningsgrein.” I: Tidskrift for Teologi og kirke nr. 3, s. 194-196. 
122 Ibid., s. 197. 
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til sist også kan refererast til visse felleskulturelle mentale 
rammevilkår.123  

 

På denna grund ser Aadnanes det närliggande att utveckla 
metodologiska resonemang innanför ett hermeneutiskt perspektiv. Han 
menar att i första omgång är det viktigt att inse att vetenskapligt arbete 
med livsåskådning vilar på olika slags förutsättningar. För det första 
refererar fenomentet livsåskådning till vissa allmänmänskliga livsbehov, 
som t.ex. kan yttra sig i det vi kallar för “eviga frågor” eller “livsfrågor”. 
Här ser vi alltså en betoning av livsåskådningens existentiella dimension 
i likhet med det som vi har sett både hos Hartman och Stenmark, dvs. 
att en livsåskådning kan förstås som något slags svar på människans 
existentiella erfarenheter och livsfrågor. För det andra påpekar 
Aadnanes, att när vi tar in det historiska perspektivet ser vi att skiftande 
sociokulturella villkor har varit avgörande för hur människan upplever 
och behandlar dessa livsbehov. Individen är alltså ett barn av sin tid med 
tanke på vad den vet och tror, och därmed också i formandet av sin 
livsåskådning. För det tredje kan historiska förändringar också möjligen 
ändra själva uttrycksformerna för fenomenet livsåskådning. Aadnanes 
poeng är alltså att vi måste bygga på två komplementära föreställningar, 
nämligen både tro på att det finns en allmänmänsklig grund för 
livsåskådningsdaning och ett erkännande av att föränderliga historiska 
förhåll påverkar både innehållet i och uttrycksformen för 
livsåskådning.124  

Aadnanes summerar sitt terminologiska ramverk i tre punkter. För 
det första vill ett eller annat idéinnehåll stå centralt i allt som kallas 
livsåskådning. Av störst intresse för honom är idéer som kan sorteras i 
kategorierna världsuppfattning, människosyn och värdeuppfattning/ 
livsideal. För det andra menar han att livsåskådning kan studeras på två 
nivåer, nämligen hos individen som subjektiv livsåskådning i form av 
personliga uppfattningar och hållningar, och på kollektiv nivå i form av 
vissa avgränsade idéströmar. De som är historiskt etablerade kallar han 
livsåksådningstraditioner men de som är aktuella och mer ofärdiga och 
skiftande talar han om som livsåskådningstrender. För det tredje räknar 
Aadnanes också med vissa grundläggande tanke- och 

                                                 
123 Ibid., s. 202-203. 
124 Ibid., s. 203. 
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upplevelsesmönster av gemensam kulturell karaktär, dvs. 
livsåskådningsramar som utgör villkoren både för den subjektiva 
livsåskådningsdaningen och mottagning av traditionerna och 
utvecklingen av trender. Enligt Aadnanes utgör dessa tre punkter de 
primära förståelsesramarna som han vill bygga granskning av fenomenet 
livsåskådning på. Hans huvudpoäng är att man varken kan ställa 
fruktbara fågor eller sätta de upplysningar man får t.ex. genom intervju, 
in i tillräckligt klargörande sammanhang utan hjälp av historisk-
hermeneutisk hållning.125  
Den finländske livsåskådningsforskaren Tage Kurtén126 har också 
kritiserat Jeffner. Enligt Bråkenhielm127 handlar Kurténs kritik om att 
man inte ska förstå en livsåskådning som en teoretisk övergripande bild 
av verkligheten utan i stället lägga vikt vid att förstå en livsåskådnings 
betydelse för människans handlande. Lindfelt128 påpekar att Kurténs 
kritik av Jeffner utgår från den språkfilosofiska tradition som inspirerats 
av den senare Wittgenstein. Lindfelt129 ger översikt över hur Kurténs 
livsåskådningsförståelse i sin helhet har utformats. Enligt Lindfelt 
betonar Kurtén i sin definition att en livsåskådning är språklig, dvs. den 
kan vara mer eller mindre artikulerad. Det innefattar för honom dels att 
en livsåskådning är både kommunikativ och förankrad i en 
språkgemenskap och dels att det språkliga är knutit till de intellekuella 
möjligheter vi har att medvetet reflektera över det mänskliga livets 
förutsättingar. Men den huvudsakliga tyngdpunkten i Kurténs definition 
är på att en livsåskådning är människans grundläggande sätt att orientera 
sig i tillvaron. En livsåskådning ”berör därför föreställningar, attityder, 
värderingar och handlingssätt förknippade med denna grundläggande 

                                                 
125 Ibid., s. 204-205. 
126 Kurtén, Tage (1995) Tillit, verklighet och värde. Begreppsliga reflektioner kring 

livsåskådningar hos fyrtioen finska författare. Nora: Nya Doxa. 
     Kurtén, Tage (1997) Bakom livshållningen: Studier i moderna livsåskådningar 

och deras begreppsliga förutsättningar. Åbo: Åbo Akademi. 
     Kurtén, Tage (1998) Teologi i nutida sammanhang. Studier i kontextuell teologi, 

dess begreppslighet, metodologi och genomförande. Åbo: Institutionen för 
systematisk teologi vid Åbo Akademi. 

127 Bråkenhielm (2001), s. 19. 
128 Lindfelt (2003), s. 228. 
129 Ibid., s. 240-275. 
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orientering.”130 En livsåskådning förstås alltså i ett slags internt samband 
till människans handlande. I detta sammanhang gör Kurtén en 
ofrånkomlig grundläggande tilllit i det mänskliga livet till det centrala i 
en livsåskådning. Han talar också om livsåskådningens balansgång 
mellan självständighet och tilhörighet. För Kurtén är det alltså av 
avgörande betydelse att artikulera relationen mellan livsåskådningens 
subjekt-individuella aspekter och dess kollektivt-traditionshistoriska 
aspekter. Den enskilda människan och hennes livsåskådning är alltid 
förankrad i någonting utöver henne själv, i ett sammanhang, där hon 
lever och verkar – också i fråga om möjligheten att förstå sina egna, 
högst personliga erfarenheter av olika slag.131  

Sammanfattande kan man säga att poängen i kritiken mot den 
jeffnerska livåskådningsdefinitionen är att den är för kognitiv och 
överbetonar en livsåskådnings systempräglade, teoriorienterade karaktär 
och behöver mer funktionella, handlingsreglerande aspekter (jfr. 
Lindfelt, Hartman och Stenmark). Liknande syn finns i Kurténs kritik 
som menar att man inte ska förstå en livsåskådning som en teoretisk 
övergripande bild av verkligheten, utan i stället lägga vikt vid att förstå 
en livsåskådnings betydelse för människans handlande. Däremot menar 
Aadnanes att momentet grundhållning i Jeffners definition gör det 
emotionella och upplevelsesmässiga till det primära i livsåskådningen, 
vilket leder till att avgränsningen av begreppet till individuell och 
subjektiv innersida blir för ensidig. I stället lägger han vikt vid 
förhållandet mellan den enskildes livsåskådning och den 
traditionshistoriska aspekten i en livsåskådnning. Kurtén lägger på 
liknande sätt vikt vid relationen mellan livsåskådningens subject-
individuella aspekter och dess kollektivt-traditionshistoriska sidor. I 
förbindelse med empirisk forskning kan detta synsätt tillsammans med 
Aadnanes hermeneutiska perspektiv vara nyttigt. Den personliga 
livsåskådningen som Hartman talar om, formas och bearbetas bland 
annat i växelverkan med de traditionellt, kollektivt uppburna 
livsåskådningar eller livsåskådningstraditioner som finns i samhället. 
Men Hartman uppmärksammar också samspelet mellan den personliga 
livsåskådningen och de existentiella frågor och erfarenheter individen 
möter i olika skeden av livet. 

                                                 
130 Kurtén (1995), s. 19. 
131 Lindfelt (2003), s. 240-247. 
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Livsfrågor och livsåskådning  
Besläktad med begreppet livsåskådning är begreppet livsfråga. Aadnanes 
talar om att vi kan se på det som ett antropologiskt grundfenomen att 
ställa sig livsfrågor.132 Enligt Stenmark ska en livsåskådning förstås som 
artikulerade svar på våra existentiella erfarenheter och existentiella 
frågor.133 Hartman har också påpekat relationen mellan individens 
livsfrågor och livsåskådning. När människans livsvillkor skiftar i olika 
skeden av livet, ställs hon inför nya livsfrågor och de svar man då söker 
tillför nytt innehåll i livsåskådningen.134 

I Sverige började man mot slutet av 1960 talet att diskutera så kallad 
livsfrågepedagogik. Det skedde i anslutning till den svenska 
läroplansutvecklingen för undervisning i religionskunskap, där 
livsfrågebegreppet blev en viktig läroplansterm. Denna utveckling 
skildras i följande avsnitt av rapporten.  

I förbindelse med läroplansutvecklingen genomförde man i Sverige 
på Skolöverstyrelsens uppdrag två undersökningar med tio års 
mellanrum bland elever i årskurs nio. Resultaten blev publiserade i 
forskingrapporterna, Tonåringen och livsfrågorna och Tonåringen och livet.135 
Det är religionskunskapsämnet som är utgångspunkten, men syftet var 
att ge underlag för undervisningen i det ämnet med utgångspunkt i för 
tonåringar aktuella problem. Det visade sig att tonåringarna intresserade 
sig för frågor och problem kring människans grundläggande villkor och 
att de inte hittade svar på sina frågor i religionerna eller 
livsåskådningarna. Det visade sig också att ungdomarna efterlyste att få 
tala om och bearbeta sina egna livsfrågor i skolan.136 Undersökningar 
bland barn visade dessutom att livsfrågor var viktiga för barn och 
förekommer påfallande ofta i undersökningsmaterialet. Trostankar, 

                                                 
132Aadnanes, Per Magne (1997) Det nye tusenåqrsriket. New Age som livssyn. (Acta 

humaniora nr. 20). Oslo: Universitetetsforlaget. 
133 Stenmark (1995). 
134 Hartman (1986a), s. 162-163. 
135 Tonåringen och livsfrågorna: Elevattityder och undervisningen i livsåskådning och etik på 

grundskolans högstadium  (1969).  Stockholm: SÖ-förlaget/Skolöverstyrelsen. 
Tonåringen och livet: Undersökning och diskussion kring tonåingen och livsfrågorna (1980) 

(red. Titti Hasselrot & Lars Olov Lernberg). Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget. 

136 Selander, Sven-Åke (1993) Undervisa i religionskunskap. Lund, 
Studentlitteratur, s. 55-65. 
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tvivel och upproriska tankar finns alltså inte bara bland ungdomar men 
finns också i de yngre barnens tankevärld och återspeglar den dynamik 
som finns mellan livsfrågor och en personlig livsåskådning hos 
människor i alla åldrar.137 

Det är mot denna bakgrund som diskussionen kring livsfrågor och 
livsåskådningar ägde rum i skolsammanhang i Sverige. Kristendoms-
undervisningens kris förde till att man ändrade perspektiv. 
Livsåskådning och livsfrågor kom i fokus i stället för det som den 
teologiska vetenskapen av tradition bedömde som viktigt innehåll i 
kristendomsundervisningen. 

Hartman och Petterson diskuterar livsfrågebegreppet och hur 
livsfrågor uppstår i förbindelse med sin forskning kring barns livsfrågor 
och livsåskådning på 1970 talet. De påpekar att det vore knappast 
meningsfullt att försöka finna en exakt avgränsning för livsfrågeområdet 
eller att närmare ange vilka de stora grundläggande livsfrågorna skulle 
vara. Tillvaron är i sig själv inte ämnesindelad och den är dessutom 
ständigt föränderlig. Därför får man räkna med att frågorna inför 
tillvaron också skulle överskrida de gränser man försökte sätta upp. 
Hartmans och Pettersons slutsats är därför att livsfrågeområdet kan ges 
en vid bestämning. 138  

Hartman och Petterson ställer den frågan hur och varför livsfrågor 
uppkommer hos en person och vad sådana frågor betyder för honom 
eller henne. Deras sätt att se på frågan är att livsfrågor finns hos 
människor därför att de reflekterar över sig själva och sin situation. Man 
vill förstå och finna mening i tillvaron. Livsfrågorna har därför alltid sin 
grogrund i en viss livssituation men också i personens tidigare 
erfarenheter. Vissa grundvillkor är gemensamma för samtliga människor 
och skulle då också skapa förutsättningar för en viss problemgemenskap 

                                                 
137 Hartman 1986a, s. 164-169; 
 Hartman, Sven G. (2000) ”Livstolkning hos barn och unga”. I: Livstolkning och 

värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. (Skapande vetande nr. 37). 
Linköping: Linköpings universitet, s. 55-65. 

138 Hartman och Petterson (1980), s. 26-28. 
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Livsåskådningsbegreppets utveckling 
 

Ingmar Hedenius (1951) 
Kritisk mot den västerländska 
kulturens stora traditioner som han 
såg som motstridiga och 
förvirrande. Med begreppet 
livsåskådning ville han, som 
alternativ till den kristna livssynen, 
föra fram en kritisk diskussion 
kring vad en ivsåskådning anses 
vara och vad den bör vara. 
 
 

 Kritik mot den jeffnerska 
livåskådningsdefinition:  
Den är för kognitiv och 
överbetonar en livsåskådnings 
systempräglade, teoriorienterade 
karaktär och behöver mer 
funktionella, handlingsreglerande 
aspekter  (Lindfelt 2003). 
 

Anders Jeffner  (1973) För i sitt  
definitionsförslag av livsåskådning 
vidare Hedenius definition En 
bakgrund till Jeffners definition är 
diskussionen kring Hedenius kritik 
av teologin och den motreaktion 
som utvecklades under 1960-talet. 
 

 Sven Hartman (1986)  Tar Jeffners 
definition och anpassar den till 
barn- och ungdomsforskning. 
Personlig livsåskådning så som man 
finner den i funktion hos en 
person. 
Lägger vikt vid personens 
handlingsberedskap - livsåskådning 
inte bara ett sätt att betrakta livet 
utan också ett sätt att leva. 
 

Carl Reinhold Bråkenhielm 
(2001) Ansluter sig i stort sett till 
Jeffners livsåskådningsdefinition 
och hans reflektioner är 
vidareutvecklingar av Jeffners 
grundläggande resonemang. 
 

 Mikael Stenmark (1995)  En 
livsåskådning måste i första hand ha 
en praktisk eller livsreglerande 
funktion. 
 
 
Tage Kurtén (1995)  Man ska inte 
förstå en livsåskådning som en 
teoretisk övergripande bild av 
verkligheten utan i stället lägga vikt 
vid att förstå en livsåskådnings 
betydelse för människans 
handlande. 

 

 Per Magne Aadnanes (1999) 
En avgränsning av begreppet 
livsåskådning till en individuell och 
subjektiv innersida är för ensidig.  
Det kollektiva är lika viktigt som 
det. 
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på livsfrågeområdet, till exempel att alla människor föds, lever 
tillsammans med varandra och dör. Men det finns också åtskilliga 
faktorer som måste verka åtskiljande, till exempel miljöfaktorerna och 
personens varierande förmåga till att formulera och bearbeta personliga 
upplevelser.139 

De påpekar också att de uttryck för livsfrågor som man möter hos 
olika människor fyller en funktion i personens orientering i tillvaron och 
sökande efter mening. Livsfrågor formulerade på ett sådant sätt kan 
med filosofisk terminologi kallas existentiella. En existentiell fråga är då 
framsprungen ur individens situation i en växelverkan mellan den 
frågandes subjektiva uppfattning om sig själv och den yttre situationens 
faktiska betingelser. Hartman och Petterson anser det dock viktigt att se, 
att “frågan” trots att den kanske orsakats av vissa yttre förhållanden, 
alltid är subjektiv i den mening att den måste ställas av ett mer eller 
mindre medvetet subjekt. Först när den upplevs som individens egen 
fråga är den existentiell.140  

Deras förslag till defininition av begreppet livsfråga har därför ett led 
som ger en personanknytning och är följande: 

 
En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv 
och för tillvaron i almännhet. När man möter en livsfråga hos en 
person är den ett uttryck för ett behov att bearbeta och formulera 
upplevelser av omgivningen och av den egna personligheten i 
förhållande till den och tilvaron i stort.141 (Hartman och 
Petterson 1980 s. 32).  

 
Stenmark betonar frågornas betydelse när han bestämmer vad som 
avses med existentiella frågor när han säger att de är  

 

Of utmost importance for us. They are examples of what we 
could call ”important questions” – the ones we ask whose 
resolution, if we accept them, would deeply affect how we 
understand ourselves and how we live our lives. Existential 
questions are important because they are crucial for what it 
means to exist in the world as human being. So existential 

                                                 
139 Ibid., s. 30-31. 
140 Ibid., s. 31-32. 
141 Ibid., s. 32. 
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questions, or questions concerning choice of view of life, are 
important agent-questions, which demand an urgent answer or 
response. They are normative questions, concerning basic 
conditions of human existence, asked by a reflective agent who 
must make choices, accept beliefs, and act on the basis of these 
choices and beliefs.142 

 
I bägge definitionerna framstår livsfrågor som något som angår de 
grundläggande villkor för mänsklig existens. Hartman och Petterson 
lägger vikt vid behovet av att bearbeta upplevelser av omgivningen och 
den egna personligheten i förhållande till den, medan Stenmark 
framhåller hur djupt frågorna och gensvaret till dem påverkar oss och 
hur vi förstår oss själva och hur vi lever. Stenmark påpekar också att 
livsfrågorna kräver svar och respons. Men i stort sett är det inte stor 
skillnad mellan de två definitionsförslagen.  

Lindfelt143 påpekar att Tage Kurtén är en av dem som förbinder 
livsåskådningens funktionella perspektiv till människans försök att 
komma tillrätta med de olika existentiella livssituationer hon ställs inför. 
I detta sammanhang nämner Kurtén att man kan uppfatta en 
livsåskådning som ett svar på en så kallad livsfråga. Han är därför på 
linje med både Hartman och Stenmark. Kurtén ser på livsfrågor som de 
frågor som en person ställer sig då hon forsöker orientera sig i tilvaron 
på ett grundläggande sätt. Han menar att livsfrågorna har både en 
existentiell förankring, eftersom de på ett djupgående sätt berör den 
person det är fråga om, och en kontextuell förankring, efter som de 
frågor som ställs inte kan svaras oberoende av enskilda personer och 
deras samhälleliga och kulturella kontext. Livsfrågorna kan gälla både 
verklighetsförståelse, värden, moraliska dilemma och olika sätt att 
känslomässigt, värderande och i handling förhålla sig till frågorna och 
svaren på dem. Enligt Kurtén är livsfrågorna ett slags existentiella frågor 
som människans grundläggande orientering i tillvaron anknyter till.144  
 

                                                 
142 Stenmark (1995), s. 249. 
143 Lindfelt (2003), s. 242. 
144 Ibid., s. 243. 
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Livsåskådning och livsfrågor 
 

Sverige (1960-talet): 
Livsfrågepedagogik 
Livsåskådning och livsfrågor kom i 
fokus i stället för det som den 
teologiska vetenskapen av tradition 
bedömde som viktigt innehåll i 
kristendomsundervisningen. 
Man övergick från stoffcentrerad 
undervisning till en mer 
elevcentrerad. 

 

 
Sven Hartman och Stig 
Petterson (1980) 
Diskuterar livsfrågebegreppet och 
hur livsfrågor uppstår i förbindelse 
med sin forskning kring barns 
livsfrågor och livsåskådning på 
1970 talet. 
Livsfrågor finns hos människor 
därför att de reflekterar över sig 
själva och sin situation. Man vill 
förstå och finna mening i tillvaron. 
Livsfrågorna har därför alltid sin 
grogrund i en viss livssituation 
men också i personens tidigare 
erfarenheter. 

 Livsfrågor och livsåskådning
Samspelet mellan livsfrågor och 
livsåskådning 
 

 
 

Sven Hartman (1986)  
Diskuterar relationen mellan 
livsfrågor och personlig 
livsåskådning.  
Den personliga livsåskådningen 
en ram inom vilken det är 
naturligt att bearbeta livsfrågorna 
och dit för man också de svar 
man möjligen finner. 

 
 
 
Mikael Stenmark (1995) 
En livsåskådning kan förstås som 
artikulerade svar på våra 
existentiella erfarenheter och 
existentiella frågor. 
 
 
 
Tage Kurtén (1995) 
Förbinder 
livsåskådningensfunktionella 
perspektiv till människans försök 
att komma tillrätta med de olika 
existentiella livssituationer hon 
ställs inför. Man kan uppfatta en 
livsåskådning som ett svar på en 
så kallad livsfråga. 
Livsfrågor har både en 
existentiell förankring och en 
kontextuell förankring. 
 

 

  

   

Här lägger man märke till att en liknande koppling mellan livsåskådning 
och livsfrågor förekommer hos både Hartman och Stenmark. Hartman 
diskuterar närmare relationen mellan livsfrågor och personlig 
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livsåskådning. Enligt hans uppfattning är den personliga livsåskådningen 
en ram inom vilken det är naturligt att bearbeta livsfrågorna och dit för 
man också de svar man möjligen finner. Den personliga 
livsåskådningens olika delar motsvarar då olika typer av livsfrågor. 
Omvärldsorienteringen svarar mot livsfrågor av kunskaps-karaktär, eller 
“besvarbara” livsfrågor, övertygelsekomponenten svarar mot de 
“obesvarbara eller eviga frågorna”, och livsfrågor som är rena 
värderingsfrågor berör livsåskådningens värderingssystem.145 

Detta samspel mellan livsåskådning och livsfrågor där den personliga 
livsåskådningen utgör en ram inom vilken det är naturligt att bearbeta 
livsfrågorna, är av stor betydelse i förbindelse med empirisk forskning 
och flytta fokus från själva livsåskådningsbegreppet till den 
växelverkande process som finns mellan livsåskådning och livsfrågor när 
människan orienterar sig i tilvaron och söker efter mening. Det sätter 
individen och dens sätt att försöka komma till rätta med sina 
existentiella erfarenheter och livsfrågor i fokus. 

 

Livstolkning och den meningssökande människan  
Som förut nämnts är det Hartmans uppfattning att en personlig 
livsåskådning inte är någon fast och en gång för alla given tankebyggnad. 
Därför kan man enligt hans mening hellre tala om ett skeende där 
människan ständigt bearbetar sina erfarenheter och livsvillkor. En 
återkommande obalans mellan individens livsfrågor och livsåskådning, 
eller mellan olika sidor inom livsåskådningen, utgör en drivkraft bakom 
den personliga livsåskådningens utveckling och mognad.146 Bråkenhielm 
konstaterar att hos ”vanliga människor” möter man sällan en 
livsåskådning i form av ett genomarbetat system. Han menar att det rör 
sig snarare om olika – och inte sällan motsägande – fragment av en 
livsåskådning.147 Trots att ’vanliga människors’ livsåskådning inte alltid 
är ett genomarbetat system betyder det inte att människan inte bearbetar 
sina erfarenheter och livsvillkor och försöker att skapa mening med sin 

                                                 
145 Hartman (1986a), s. 164. 
146 Ibid., s. 162-163. 
147 Bråkenhielm, Carl R. (1992) Människan i världen. Om filosofi, teologi och etik i 

våra världsbilder. (Uppsala Studies in Faiths and Ideologies no. 1). Uppsala: 
Acta Universitatis Upsaliensis, s. 11. 
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existens. Tvärt om kan man säga att det som kännetecknar människan i 
vår tid är hennes sökande efter mening. 

Den tyske teologen Paul Tillich har konstaterat att frågan efter 
mening har blivit grundläggende för den moderna människan. Han 
ställer i sin bok, Dynamics of Faith, frågan vilka värden som är de mest 
centrala och inflytelsesrika i vårt liv och talar då om de värden  som 
angår oss i högsta grad. Vår autentiska dyrkan eller vår sanna 
hängivenhet riktas mot det som för oss har en ultimativ betydelse. I 
detta sammanhang talar Tillich om tro (faith) som ”the state of being 
ultimately concerned” och han ser på det som något mycket mäktigare 
än religiös övertygelse (belief) som finns i en trosbekännelse eller 
trossats. 148 Tro i denna bemärkelse berör individens hela förhållning till 
livet och gäller hur man lever sitt liv. Den formar på vilket sätt man 
investerar sin djupaste kärlek och lojalitet.149 Den amerikanske teologen 
H. Richard Niebuhr utvecklade liknande instälning till begreppet tro 
(faith) på 1950-talet. Han ser på tro som något som formas i individens 
första förhållande till dem som tar hand om en i spädbarnsåldern. Han 
ser tron växa genom vår erfarenhet av förtroende och trohet, misstro 
och svek, med våra nära. Han ser tro också i de gemensamma visioner 
och värden som håller en mänsklig grupp tillsammans. Slutligen ser han 
tro på alla dessa nivåer, i sökan efter integrering och grundläggande 
tilllit, som något som ger livet harmoni och mening. Tro är därför, enligt 
Tillich och Niebuhr, av allmänmänsklig betydelse och en central faktor i 
människans liv.150 Det rör sig alltså om en funktionell förståelse av 
religion. 

Den amerikanske teologen och psykologen James Fowler (1981, s. 9-
36) bygger bland annat på Tillich och Niebuhr när han talar om 
människan som ett meningsskapande väsen. Han förstår tro på ett 
liknande sätt som de gör, dvs. inte i en exklusiv religiös förståelse, utan 
som en central och integrerende faktor i personligheten, som en allmän 
männsklig faktor som skapar mening och sammanhang i tillvaron. Alla 
människor bildar sig – mer eller mindre medvetet – en mening om och 
med sin existens som integrerar individens alla erfarenheter. 

                                                 
148 Tillich, Paul (1957) Dynamics of Faith. New York: Harper & Row, s. 1-4. 
149 Ibid., s. 1-29; 105-111. 
150 Se Fowler, James (1981) Stages of Faith. The Psychology of Human Development 

and the Quest for Meaning. San Francisco: Harper and Row, s. 3-5. 

Gunnarsson, G., Grönlien Zetterqvist, K. och Hartman, S. (2009) Livet tillfrågas. Gem-rapport 7



61 

Personligheten kännetecknas av att den försöker att skapa en mening 
som kan ta sig uttryck på olika sätt, t. ex religiöst eller politiskt. Tro 
gäller alltså inte en bestämd religiös lära eller traditionsinnehåll utan det 
rör sig snarare om hur människan konstruerar sin verklighetsuppfattning 
och Fowler intresserar sig först och främst för hur man skapar 
sammanhang i sina erfarenheter.151 

I sin teoribildning är Fowler också inspirerad av den tysk-
amerikanske psykoanalytikern Erik H. Erikson.152 Erikson ansåg att 
individens första erfarenhet av kärlek, tillit och omtänksamhet bildar 
grunden till det som han kallar ”the basic trust”, dvs. grundläggande 
tillit. (Det skapar också grunden till individens gudsuppfattning, enligt 
Erikson). Barnets första emotionella erfarenheter i kontakten med sina 
föräldrar är här av stor betydelse eftersom de bildar grunden till att det 
kan lita på andra och skapa en kärleksfull relation till andra, föräldrar, 
vänner och även Gud.153  

Fowler har som utgångspunkt Eriksons teori om ”the basic trust” 
när han beskriver trosbegreppet. Människans personlighet baseras på tro 
och tillit. Tro kan därför uppfattas som en nödvändig förutsättning för 
relationer människor i mellan. Tillit är en viktig faktor i individens 
utveckling och ett samhälle fungerar inte utan ömsesidig tillit. Men tro 
och tillit mellan människor har som förutsättning lojalitet mot 
gemensamma värden. Enligt Fowlers mening representerar dessa 
värden, genom begrepp, tolkningar och ideal, något underliggande i 
samhället som människor sätter sitt hopp till154 (jfr. också Niebuhrs vikt 
vid människans sökande efter integrering och grundläggande tillit). 

På senare tid och med det mångkulturella samhällets ökande 
pluralitet och flytande och oklara referansramer och värden, lägger man 
märke till en ökad diskussion om meningskris i det moderna samhället 
och om vilka grunder ett meningsfullt människoliv har eller behöver. 
Enligt denna diskussion har sökandet efter mening blivit mer komplex 
när människan saknar gemensamma referensramar och värden. Peter L. 
                                                 
151 Ibid., s. 9-36. 
152 Ibid., s. 109-110 
153 Erikson, Erik H. (1958) Young man Luther: a study in psychoanalysis and history. 

New York: W.W. Norton.   
Erikson, Erik H. (1959) Identity and the life cycle. New York: International Univ. 

Press. 
154 Fowler (1981), s. 109-110. 
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Berger och Thomas Luckmann diskuterar detta i sin bok Modernity, 
Pluralism and the Crisis of Meaning: 

 
Questions of cultural orientation are among the most urgent 
issues of modern society. Individualism and pluralism lead to the 
consequence that individuals more and more face the difficulty to 
define standards and values guiding their own lives. Individuals 
require these values to be able to find orientation in a situation 
which is defined by options and the necessity to take decisions.155  

 
Jag skall inte gå längre in på Berger och Luckmanns diskussion om på 
vilken grund moderna och post-moderna kritiker av nutida samhälle och 
kultur är övertygade om att nutidens kris är fundamentalt annorlunda än 
all kris i det förflutna. Men de pekar på betydelsen av att identifiera de 
generella villkor och grundläggande strukturer för meningsfullt 
människoliv. I detta sammanhang diskuterar de begreppet mening: 

 
Meaning is constituted in human consciousness: in the 
consciousness of the individual, who is individuated in a body 
and who has been socialized as a person. Consciousness, 
individuation, the specificity of the body, society and the 
historico-social constitution of personal identity are 
characteristics of our species.”156 

 

Enligt deras syn har erfarenheter ingen mening utan relation till andra 
erfarenheter. Mening är därför en komplex form av medvetande. Den 
existerar inte oavhängigt. Den har altid en referenspunkt. Mening är 
medvetenhet om det faktum att det finns samband mellan erfarenheter. 
Varje erfarenhet är inte relaterade till varandra, men till en typ av 
erfarenhet, ett scema av erfarenhet, levnadsregler, moral legitimation 
osv., uppnått från många erfarenheter och antingen samlat i subjektiv 
kunskap eller tagen från social kunskap.157  

Denna definition av mening är viktig i sammanhang med 
diskussionen kring begreppet livstolkning, eftersom det har koppling till 

                                                 
155 Berger, Peter and Luckmann, Thomas (1995) Modernity, Pluralism and the 

Crisis of Meaning. Gütersloh: Bertelsmann Foundations Publishers, s. 5. 
156 Ibid., s. 10. 
157 Ibid., s. 11. 
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tanken om den meningssökande människan och hur individen bearbetar 
och tolkar sina livsvillkor och erfarenheter. Livstolkningsbegreppet har 
förekommit i den religionspedagogiska diskussionen både i Norge och i 
Sverige.  

  

Livstolkningsbegreppet i norskt sammanhang 
När normannen Peder Gravem definerar och diskuterar begreppet 
livstolkning – ett begrepp som är släkt med det svenska begreppet 
livsåskådning – utgår han ifrån människans försök att finna mening och 
relevans i sina erfarenheter och i tillvaron. Han sätter alltså fokus på 
människan som meningsskapande. Han tar också med i sin diskussion 
det perspektiv att tro och tillit är en grundläggande faktor i 
sammanhanget. Gravem tar i likhet med Fowler utgångspunkt i Tillich 
och talar om “det meningssøkende menneske”. Han hänvisar till 
rubriken över första huvudkapitlet i den norska grundskolans läroplan, 
den generella delen från 1993. I det kapitlet finns det stickord som tro, 
moral och livstolkning, som enligt hans mening pekar mot olika sidor av 
människan som ett meningssökande väsen. Gravem påpekar också att 
förståelsen av människan som ett  meningssökande väsen har utvecklats 
inom olika discipliner, till exempel psykologi och religionssociologi.158 
Bakgrund till Gravems diskussion är kristendomsämnets ställning i 
grundskolan i Norge och reform av grundskolan på 1990 talet, först 
med en ny generell läroplan i 1993 och sedan den nya läroplanen för 
grundskolan 1997.159 I förbindelse med reformen blev ämnet 
kristendomskunnskap särskilt utrett och det förde till ett förslag om ett 
utvidgat kristendomsämne (KRL – Kristendomskunnskap med religions- og 
livssynsorientering) som skulle vara obligatorisk för alla elever. Man 
menade att den lösning, som man hade haft de senaste åren, dvs. 
parallell undervisning i kristendomskunnskap och livssynskunnskap, 
förde till många praktiske problem. Vidare önskade man att lägga vikt 

                                                 
158 Gravem, Peder (1996) ”Livstolkning.” I: Prismet nr. 6. Oslo: Institutt for 

kristen oppsedning, Universitetsforlaget, s 235-236. 
159 Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del. 

(1993). Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 
   Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) (1996). Oslo: Kirke-, 
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vid betydelsen av gemensamma kulturella referensramar och att 
stimulera till dialog mellan olika religioner och livsåskådningar. Efter 
omfattande diskussion blev en ny läroplan för ämnet godkänd och 
KRL-ämnet blev lanserat. I en av de överordnade målformuleringar för 
det nya KRL-ämnet heter det att eleven ska lära känna kristendomen 
och andra religioner som en levande källa till tro, moral och livstolkning. 
Livstolkning, meningssökande och identitetsdaning blev därmed viktiga 
uppgifter i skolan. Det är mot denna bakgrund som diskussionen kring 
livstolkningsbegreppet skedde i Norge på 1990-talet. 

Gravem ser livstolkning som ett försök att finna mening i vår 
erfarenhet av livet och världen. Han vill bidra till en bättre förståelse av 
både individuell livstolkning och olika livstolkningstraditioner. Med 
individuell livstolkning menar han livstolkning som den formas i 
enskilda människors livshistorier. Som livstolkningstraditioner räknar 
han både olika religioner och idétraditioner. Han gör alltså en liknande 
skillnad som till exempel både Hedenius och Hartman gör när de skiljer 
mellan en personlig livsåskådning så som man finner den i funktion hos 
en person och en mer traditionell, kollektiv uppburen livsåskådning eller 
livsåskådningstradition, trots att han använder ett annat begrepp.160 

Gravem förutsätter att mänsklig erfarenhet utifrån sin egenart är en 
meningserfarenhet och han menar att detta är en synpunkt som kan 
utvecklas i förbindelse med hermeneutisk teori (jfr. Aadnanes 
hermeneutiska perspektiv på livsåskådningsbegreppet). Man uppfattar 
eller erfar ett fenomen som något bestämt genom att inordna det i ett 
större sammanhang, dvs. delen får sin betydelse innanför ramen av en 
helhet. Att förstå något innebär att placera det som en del av det 
sammanhang det faktiskt tillhör. När man inte förstår något klarar man 
inte att placera fenomenet i något bekant sammanhang, och 
missförstånd uppstår när ett fenomen placeras i ett sammanhang som 
det inte är en del av. Förståelsesprocessen kan, enligt Gravem, illustreras 
i förbindelse med våra livshistorier. Våra enskilda livserfarenheter får sin 
mening i sammanhang med den helhet som vårt liv utgör. Detta är en 
helhet som ständigt ändrar sig. När vi lär oss något nytt kompletteras 
inte bara vår kundskap med nya element. Det sammanhang som de 
enskilda delarna tolkas innanför ändras också.161 

                                                 
160 Gravem (1996), s. 237. 
161 Ibid., s. 242-246. 
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På denna grundval, dvs. förståelsen av människan som 
meningssökande väsen och erfarenhet som meningserfarenhet, 
bestämmer Gravem mer exakt vad livstolkning är. Han ser på 
livstolkning som ett allmänmänskligt fenomen. Vi som människor, både 
individuellt och kollektivt, tolkar oss själva och vår värld på olika sätt, 
beroende av kultur och livsform. Han definerar livstolkning som 
“forståelse av oss selv og vår virkelighetserfaring i lys av en helhetlig 
meningssammenheng”.162 Detta innebär att livstolkning kan ha sitt fokus 
riktat både mot enskilda fenomen och mot den allomfattande 
meningshorisont som fenomenen tillhör. De förutsätter varandra 
inbördes eftersom ett fenomen inte är förstått i sin fulla djuphet utan att 
det placeras innanför en alltomfattande meningshorisont. Gravem 
sammanfattar genom att säga att livstolkning är en heltetsförståelse av 
livet och världen. Det betyder att livstolkning omfattar både 
verklighetsförståelse, människosyn och värderingar (etik och moral). Här 
kan man fråga om det är någon stor skilnad mellan livstolkning och 
livsåskådning enligt denna definition? Gravem påpekar att “livssyn” är 
en sort livstolkning eftersom båda innebär en helhetsförståelse av livet 
och världen.163  

Gravem menar att genom vårt förhållande till den verklighet som 
omger oss, utvecklas också vår förståelse av oss själva. Livstolkningen 
har därför en existentiell dimension. För att tillägna oss ny kunskap 
måste vår helhetsförståelse justeras, men då sker det samtidigt något 
med vår identitet. Vi själva har förändrats genom att 
förståelseshorisonten har ändrat sig. Han menar också att 
meningserfarenhet och livstolkning bara är möjlig genom ett element av 
tillit eller tro i allmän mening.164 Här ser vi hur Gravem närmar sig 
tanken om grundtillit som vi kan se hos Erikson, Niebuhr, Fowler o.fl.  

Liknande betoning finns hos Tage Kurtén, som i sin forskning av 
livsåskådningen hos finska författare, handlar om hur de förankrar sin 
grundtilllit, antingen i jag-et, i naturen, i det sociala samhället, eller i en 
gudomlig makt. Där tilliten inte har funnit något att hålla fast vid, talar 
Kurten om en nihilistisk orientering som svarar mot en upplevelse av att 

                                                 
162 Ibid., s. 249. 
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livet är meningslöst.165 Lindfeldt påpekar att Kurtén talar om 
grundläggande tillit i en distinkt begreppslig mening och inte i en 
psykologisk (som t. ex. Erikson och Fowler).166 Den form av 
grundläggande tillit som han försöker att artikulera är inte en känsla eller 
något slags tilstånd i hjärnan, utan närmast en attityd som uttrycks i hur 
vi lever och vad vi tar för givet. Kurtén hänvisar till den danska teologen 
och religionsfilosofen Knud E. Løgstrup och talar om tillit som ett 
fundamentalt element i vårt mänskliga liv. Han ser på detta slag av tillit 
som ett slags spontan utgångspunkt för det som vi tar för givet. När ett 
barn möter tillvaron med en grundläggande tillit är det inte på grund av 
bedömningar, analyser eller slutledningar, och allt som barnet lär sig har 
sin utgångspunkt i denna ogrundade, spontana tillit.167 Tanken om 
grundtillit som förekommer hos flera livsåskådningsforskare är ett 
viktigt perspektiv i definitionen av begreppen livsåskådning eller 
livstolkning, särskilt om man utgår från det människosyn att människan 
är ett meningssökande och självtolkande väsen.   

När Geir Skeie168 diskuterar Gravems livstolkningsbegrepp påpekar 
han att Gravem lägger liten vikt vid skillnaden mellan livstolkning som 
process och livstolkning som uppfattning eller innehåll. Skeie menar att 
Gravem inte ser på livstolkningsprocessen som det mest intressanta. 
Fokus är mer på resultaten, antingen det är kulturens traditioner eller 
individens livstolkning. Följden blir att en viktig sida av begreppets 
religionspedagogiska relevans försvagas, dvs. dess förankring i 
individens person, psyke och vardagsverklighet. Skeie pekar på att 
svensken Björn Wiedel går motsatt väg i sitt arbete med 
livstolkningsbegreppet i anslutning till kyrklig undervisning. Visserligen 
är det inte stor skillnad mellan Gravems definition av livstolkning och 
den definition som Wiedel använder när han formulerar följande 
definition: ”Livstolkning innebär en reflektion kring och tolkning av 
livet såsom det erfarits med syfte att skapa en struktur av sammanhang, 

                                                 
165 Kurtén (1995). 
166 Lindfelt (2003), s. 253. 
167 Ibid., s. 248-249. 
168 Skeie, Geir (2002). ”Livssyn og livstolkning. Noen reloigionspedagogiske 
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mening och handlingsmotiv.”169 Men Skeie menar att skillnaden mellan 
de två visar sig i att Wiedel talar om personlig livstolkning för att betona 
den psykologiska och individuella aspekten. I sitt resonemang lägger 
Wiedel vikten vid det individuella och enligt Skeies mening styrker det 
begreppets religionspedagogiska relevans jämfört med Gravem. 
Dessutom menar Skeie att han spårar en viss kulturkritik hos Gravem, 
eftersom det ser ut som Gravem anser att människan som ett 
meningssökande väsen inte får ordentliga svar innanför en postmodern, 
fragmenterat kultur. Gravem betonar därför det helhetliga, 
sammanhängande och sanningsorienterade i livstolkningen. Men 
därmed kommer något annat i bakgrunden, nämligen frågan om hur 
livstolkning blir till och ändras.170  

När Skeie utvecklar en modell för den religiösa dimensionen i 
individens identitetsdaningsprocess framträder dynamiken mellan 
individens livsfrågor och livstolkning. Han menar att begreppet 
”livstolkning” ligger nära det bruk man i Sverige har haft av begreppet 
”livsåskådning”, men som följd av att det motsvarande norska 
begreppet ”livsyn” är ett politiserat begrepp som ofta används närmast 
komplementärt till ”religion” tycker han det mer passande att använda 
begreppet ”livstolkning”. Livstolkning betyder enligt hans mening: 

 
Det meningsunivers som individet bygger opp på grunnlag av 
sina livserfaringer, som kontinuerlig vedlikeholdes og i ulik grad 
endres. En livstolkning har en viss indre sammenheng, men kan 
samtidig være preget av motsetninger og inkonsekvenser sett med 
den logiske rasjonalitetens blikk.171 

 
Det som är betydelsefullt i Skeies diskussion är inte först och främst 
denna definition utan snarare att han lägger vikten vid livstolkningen 
som process och det dynamiska samspelet med livsfrågorna (jfr. den 
svenska diskussionen om samspelet mellan personlig livsåskåding och 
livsfrågor). Detta är i linje med Wiedels fokus på den individuella 
aspekten och livstolkning som process och är mer relevant i förbindelse 

                                                 
169 Wiedel, Björn (1999) Personlig livstolkning och religiös tradition: om det personligas 
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med empirisk forskning än ett livstolkningsbegrepp som lägger större 
vikt vid resultaten. Dessutom är Skeies betoning av motsättningar och 
inkonsekvenser i livstolkningsprocessen värdefull. 

I norskt sammanhang har Elisabet Haakedal172 fört vidare 
diskussionen kring livstolkningsbegreppet. Hon står på linje med Geir 
Skeie för kontextuell religionspedagogik och påpekar att det inte är 
möjligt att förstå livstolkning bara som ett individuellt fenomen. Hon är 
i sin definition av livstolkningsbegreppet inspirerat av Tage Kurténs 
livsåskådningsdefinition. Livstolkning är en funktion både i den enskilda 
människan och i människosamhället. I sin definition av begreppet lägger 
hon bland annat vikt vid detta. Hon förstår livstolkning: 

 
Både som et mer eller mindre selvsagt eller underliggende 
antropologisk og kulturformende fenomen, og som mer eller 
mindre reflekterte og helhetlige tanke-, opplevelses- og 
handlingsmønstre i individers livsløp och gruppers historie via 
traditioner och trender.173  

 
Haakedal menar att denna definition huvudsakligen har tre poäng. För 
det första livstolkning som grundläggande antropologisk funktion, dvs. 
den mänskliga förmågan att kunna reflektera över livet eller existensen. 
Här är det frågan om orienteringsförmågan som visar sig i olika grad 
hos individer, grupper och större institutionsbärande traditioner, i ett 
samspel med ändringsgraden och ändringstakten i människors 
livsvillkor. För det andra livstolkningens sociala eller relationella 
funktion, dvs. mer eller mindre självklara band mellan individ och 
samhälle. För det tredje talar hon om livstolkningens substans, dvs. mer 
eller mindre reflekterade tanke-, upplevelse- och handlingsmönster.174  

Det som är viktigt i Haakedals definition är att hon betonar 
samspelet mellan individen och samhället. Individens livstolkning som 
process förekommer alltid i ett socialt och kulturellt sammanhang. 

                                                 
172 Haakedal, Elisabet (2004) ”Det er jo vanlig praksis hos de flesta her.....”. 
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Kurténs inflytande på hennes livstolkningsbegrepp gör också den 
antropologiska grundtilliten till en viktig komponent. 

 

Livstolkning i svenskt sammanhang 
Begreppet livsåskådning var huvudbegrepp i livsåskådningsdiskussion 
och forskning i Sverige de första årtiondena men kring 1990 kom 
livstolkningsbegreppet på agendan.175 Sven-Åke Selander är en av dem 
som har arbetat med livstolkningsbegreppet i Sverige, särskilt i 
förbindelse med skolans religionsundervisning och religions-
undervisningens didaktik. Han lägger också störst vikt vid det 
funktionella och ser på livstolkning som ”något dynamisk, en process, 
ett sätt för eleverna att vidga och fördjupa sin egen livsvärld.”176 För 
detta krävs inte enbart nya kunskaper utan också nya metoder i 
religionsundervisningen. Livstolkning är en fråga om att strukturera, att 
organisera upplevelsesvärlden. Människor kan välja olika 
tolkningsmönster och det är religionskunskapens uppgift att peka på 
förekomsten av sådana tolkingsalternativ och visa på vikten av att man 
väljer ett mönster som svarar mot personliga behov och situationer. 
Selander177 påpekar att på 1990-talet fick både Norge och Sverige nya 
läro- och kursplaner för religionsundervisingen och att begreppet 
livstolkning spelade viss roll i båda länderna. I de svenska kursplanerna 
för grundskolan och gymnasieskolan från 1994 skrev man att 
livstolkning har att göra med människors vilja och förmåga att tolka och 
tyda livet. I förbindelse med läroplansutvecklingen kom man fram till 
följande bestämning av begreppet livstolkning:  
                                                 
175 Se t. ex. Emanuelson, Ingrid (1990) Livstolkning i den obligatoriska skolans urval 

av psalmer och religiösa såsnger 1889-1980. Uppsala: Acta universitatis upsaliensis 
och Green, Inger och Hartman, Sven G. (1992) Barns livssituation och 
livstolkning. Projektpresentation. (Arbetsrapport, 33). Linköping: Intitutionen för 
pedagogik och psykologi. 

176 Selander, Sven-Åke (1994) Livstolkning. Om religion, livsåskådning och etik i 
skolan i ett didaktiskt perspektiv. En förutsättningas analys. (Rapport om utbildnng 
3/1994). Malmö: Lärarhögskolan, utvecklingsavdelingen, s. 7. 

177 Selander, Sven-Åke (2000) ”Livstolkning – trostolkning – tydning. 
Grundbegrepp i en personlighetsutvecklande religionsdidaktisk modell.” I: 
E. Birkedal, H. Hegstad, G. Skeie (red): Forskning og fundering. Religion og 
religiøsitet i skole, kirke og samfunn. Festskrift til Ole Gunnar Winsnes, Trondheim: 
Tapir, s. 14-34. 
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Livstolkning är ett sätt att organisera upplevelsesvärlden; den ger 
människan mönster för att tyda tillvaron och förhålla sig til den. 
Att utveckla en livstolkning är en process som pågår hela livet.178 

 
Selander menar att likheterna mellan tolkningen av begreppet i Norge 
respektive Sverige ligger bland annat i begreppen identitet och dialog 
och i det sammanhang hänvisar han till Geir Skeie. Skillnader finner han 
bland annat i hur begreppet livstolkning blev mottaget. Införandet av 
livstolkningsbegreppet tycks ha passerat utan större diskussion i Norge 
medan användningen av begreppet i Svreige väckte en kraftig 
diskussion. Invändningerna kom främst från kristna konfessionella 
kretsar och begreppet livstolkning förknippades av kritikerna med 
ateism. Det förde till att när kursplanen i religionskunskap för 
grundskolan slutligen antogs, fanns begreppet endast med i ett 
sammanhang, nämligen som samlingsbeteckning för icke-religiösa 
livsåskådningar. Selander riktar uppmärksamheten på att för dem som 
arbetade med revisionen av kursplanerna i religionskunskap 1992-94 var 
avsikten med att införa begreppet livstolkning inte förenad med någon 
ambition att avföra religionerna från kusplaner och 
religionsundervisning i Sverige. Istället ville man försöka att bredda och 
fördjupa synen på religionsundervisningens didaktik, eftersom 
utvecklingen på livsåskådningsdiskussionens område hade accelererat 
under 1980-talet och gjort frågor om tro, livsåskådning och etik till 
allmänt omfattade och omdiskuterade frågor. Selander menar att både 
för sin egen orientering i tillvaron och för att kunna ta ställning i 
moraliska och etiska frågor behöver människor ett mönster, med vars 
hjälp de kan tolka och tyda tillvaron. Detta bidrar till att ge människor 
en identitet, hjälper dem att se en mening i och finna förklaring på 
skeenden och händelser. I dag sker ett intensifierat sökande efter nya 
eller försök att revidera gamla modeller för att finna något som hjälper 
en att tolka och tyda livet, eftersom liv och existens upplevs som hotade. 
Läroplanen från 1980 var ett försök att komma till rätta med detta. 
Försöket att vidga och fördjupa den religionsdidaktiska modellen i 

                                                 
178 Statens offentliga utredningar/SOU 1992:94. Skola för bildning. Stockholm: 

Utbildningadedpartementat, s. 237. 
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början av 1990-talet genom att anknyta till begreppet livstolkning bör 
också ses mot denna bakgrund.179 
I en artiklel från 2000 står begreppet livstolkning centralt i det som 
Selander kallar ”en personlighetsutvecklande religionsdidaktisk modell”. 
Jag kommer inte inpå den modellen i detta sammanhang, men i sin 
diskussion av livstolkningsbegreppet ändrar han i denna artikel sin syn 
på begreppet. Selander redogör för begreppets bakgrund i norskt och 
svenskt sammanhang och påpekar att man har uppfattat 
livstolkningsbegreppet både som innehållsligt begrepp och som något 
som handlar om själva livstolkningsprocessen. Han menar att detta sätt 
att använda begreppet för med sig  problemet att det lätt kan framstå 
som mångtydigt och beteckna såväl förutsättingarna för att kunna bilda 
sig en uppfattning om a. livsåskådning, tro och etik, b. innehållet i de 
olika religionerna och livsåskådningarna samt c. resultatet av hela denna 
process. För att klargöra hur han använder begreppet i sin 
’personlighetsutvecklande religionsdidaktiska modell’ skiljer han nu 
dessa tre innebörder åt genom att införa begreppen livstolkning, 
trostolkning och livstydning.  Med livstolkning menas de förutsättningar 
som gäller för att en individ ska utveckla ett intresse för och en 
reflektion kring frågor om existens, tro och etik. Dessa förutsättningar 
kan röra både mognadsfrågor, frågor om vilka livsfrågor som är aktuella, 
vilka principer som gäller för reflektionen kring dem samt hur själva 
tolkningsprocessen kan byggas upp. Med trostolkning avses innehållsliga 
frågor kring religion och annan livsåskådning. Sådant innehåll kan 
beskrivas i ett feneomenologiskt perspektiv och avse religioners och 
andra livsåskådningars innehåll och funktion. Begreppet livsåskådning 
kan användas både om religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Med 
livstydning avses resultatet av mötet mellan livstolkning och trostolkning, 
dvs. den enskildes eget val av mönster med vars hjälp han eller hon vill 
tolka och tyda tillvaron. Livstydningen betecknar alltså resultatet av en 
process där personliga förutsättningar och intressen ingår likaväl som 
innehåll och framträdandeformer hos olika religioner och andra 
livsåskådningar. I sin ”personlighetsutvecklande religionsdidaktiska 
modell” ser Selander livstolkningen som en process, det som ständigt 
pågår hos människor som funderar över tillvaron och tillvarons mening.  
 

                                                 
179 Selander (2000), s. 15-18. 
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Livstolkningsbegreppet i norskt och svenskt sammanhang 
 
Paul Tillich (1957) 
Frågan efter mening har blivit grundläggande för den moderna människan 

 
 
Berger and Luckman (1995) 
Frågor om kulturell orientering är bland de mest angelägna i det moderna 
samhället. 
 
Norge:  
 

 Sverige:
 

Peder Gravem (1996) 
Livstolkning – människans 
försök att finna mening och 
relevans i sina erfarenheter och i 
tillvaron. 
Individuell livstolkning.   
Livstolkningstraditioner. 
 
 
 
 
Geir Skeie (1998, 2002) 
Kritiserar Gravem för att lägga 
liten vikt vid skillnaden mellan 
livstolkning som process och 
livstolkning som uppfattning 
eller innehåll.  
Ser på livstolkning som process 
som det mest intressanta (jfr. 
Wiedel). 
 

 Livsåskådning.
Personlig livsåskådning. 
Kollektivt uppburen livsåskådning. 
Hedenius – Jeffner – 
Bråkenhielm 
 
Sven Hartman (1986, 2000, 2007) 
Livsåskådning  – livsfrågor.  
Personlig livsåskådning = 
livstolkning. 
 

 Sven-Åke Selander (1994, 2000)
Livstolkning som ”något dynamisk, 
en process, ett sätt för eleverna att 
vidga och fördjupa sin egen 
livsvärld.”  
 
 
 
Björn Wiedel (1999) 
Lägger vikten vid det individuella 
och talar om personlig livstolkning 
för att betona den psykologiska 
och individuella aspekten. 

Elisabet Haakedal (2004)
Betonar samspelet mellan 
individen och samhället. 
Individens livstolkning som 
process förekommer alltid i ett 
socialt och kulturellt 
sammanhang. 
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Människor iakttar, upplever, formulerar, utvecklar, omprovar, reviderar 
och tar ställning till religioner och andra livsåskådningar. Det centrala i 
dessa trostolkningar är för honom frågor om tro eller icke tro, något 
som i sin tur tar sig uttryck i traditioner, symboler, sätt att fira gudstjänst 
och andakt, i regler om gott och ont, rätt och orätt. Ökade kunskaper 
om detta kan leda till nya upplevelser, behov av ny fördjupning och nya 
omprövningar. Centralt i Selanders modell står sedan livstydningen, 
resultaten, det egna valet.180 

Jämfört med Gravem och Wiedel181 kan man säga att Selanders 
bidrag till diskussionen är att dela upp livstolkningsbegreppet för att 
klargöra begreppsdefinitionen. Det är av betydelse när man arbetar med 
tolkning av empiriskt material att de begrepp man använder inte är 
mångtydiga. Selanders bidrag innebär också att livstolkningsbegreppet 
blir klarare avgränsat och definitionen sätter livstolkningen som process 
i fokus. Men om man jämför med hans tidigare definition är det kanske 
inte så stor skillnad och redan då var det funktionella i fokus. 

Sven Hartman, som för har använt begreppet ”personlig 
livsåskådning” som beteckning för personens strävan att göra tillvaron 
begriplig och förhålla sig till den, har i senare tid i stället använt 
livstolkningsbegreppet. Han menar att det inte har en lika 
intellektualistisk klang som livsåskådningsbegreppet och att det svarar 
bättre mot de dynamiska processer man kan iaktta i unga människors 
arbete med att ta sig an livets utmaningar. Han gör en tydlig åtskillnad 
mellan en persons livstolkning och en mer eller mindre kodifierad 
livsåskådningstradition. Han talar till och med om livstolkning som levd 
livsåskådning. Hartman menar att man ofta kan urskilja en 
återkommande tematik i olika typer av livstolkning. Där brukar rymmas 
olika försanthållanden och förhållningssätt som gäller exempelvis 
människosyn, samhällssyn, kosmologi, teologi och kunskapssyn och att 
dit bör man också kunna räkna en persons värderingar. Hartman 
framhåller ett dynamiskt förhållande, en ständig växling mellan 
livsfrågor, livstolkning, liv och handling. Ständigt nya upplevelser och 
erfarenheter ger impulser och ändrar den inbördes balansen i denna 
dynamik. Genom kontinuerlig reflektion revideras livsfrågornas och 
livstolkningens innehåll och karakter. Han ser detta som en helhet, 

                                                 
180 Ibid., s. 18-20. 
181 Gravem (1996); Wiedel (1999) 
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livsfrågor, livstolkning, liv och handling är aspekter av samma enhet.182 
Hartmans syn på livstolkningen sätter det samma i fokus som såväl 
Skeie och Selander och Wiedel har gjort, dvs. att se på livstolkningen 
som en ständig process. Hans syn på det dynamiska förhållandet mellan 
livstolkning och livsfrågor och liv och handling är också viktigt när 
begreppet ska definieras. 

Ytterligare ett begrepp vill jag nämna i förbindelse med begreppen 
livsåskådning och livstolkning. Det är begreppet livsförståelse som 
Christina Osbeck använder sin avhandling.183 Det är ett begrepp som 
inte har använts i särskilt stor utsträckning i tidigare studier. Men 
Osbeck påpekar att begreppen livsåskådning, livssyn, livsfilosofi, 
livsorientering, livstolkning och livstydning refererar till motsvarande 
eller näraliggande företeelser. Hon påpekar också att ibland har olika 
begrepp använts för “livsförståelse” av omedelbar/oundgänglig karaktär 
och för “livsförståelse av reflekterad/medveten art. Begreppet 
livsförståelse har varit en benämning på den spontana formen medan 
livsåskådning reserverats för uttryck av medveten och reflekterad art. 
Hon hänvisar till Cöster184 (2003, s. 25) som menar att alla männinskor 
har en livsförståelse men inte nödvändigtvis en livsåskådning. Osbeck är 
medveten om att denna tudelning inte är okomplicerad att applicera på 
ett empiriskt material, trots att den kan vara begreppsligt och analytiskt 
fruktbar. Det är inte alltid lätt att avgöra om ett yttrande har varit 
föremål för en längre tids reflektion eller om det är ett spontant uttryck 
för ett självklart förhållningssätt.  

Det “liv” som fokuseras i begreppet livsförståelse är det levda livet 
som ses som varierande i tid och rum, dvs. det tolkas och förhandlas till 
stora delar situationellt. Livsförståelse avser hur livet fungerar, vilka 
värden som äger giltighet och vad som konstituerar mening. 
Livsförståelse framträder empiriskt enligt Osbeck som den ofta implicita 
grund/logik som ett samtal vilar på eller förutsätter. Människan ses inte 

                                                 
182 Hartman (2000), s. 71-72; Hartman, Sven och Torstenson-Ed, Tullie (2007) 

Barns tankar om livet. (Andra utgåvan). Stockholm: Natur och kultur, s. 88-89. 
183 Osbeck, Christina (2006) Kränkningens livsförståelse. En religionsdidaktisk studie 

av livsförståelselärande i skolan. Karlstad: Karlstad University Studies. 
184 Cöster, H. (2003) Att kunna tala med sig själv. Utkast till välfärdsskyddets etik och 

värdegrund (Karlstad university studies, nr. 10). Karlstad: Karlstads universitet, 
Avd. För religionsvetnskap. 
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med nödvändighet som meningssökande men hon betraktar däremot i 
sin studie mänsklig samvaro som meningsgenererande.185  

Denna bestämning innebär att begreppet har ett annat fokus än 
livstolkningsbegerppet som har som förutsättning synen på människan 
som meningssökande. Livstolkningbegreppet sätter livstolkningen som 
process i fokus, dvs. individens strävan att göra tillvaron begriplig och 
förhålla sig till den, medan livsförståelsesbegreppet har det som händer i 
mänsklig samvaro i fokus. Det innebär enligt Osbeck att det i mänskliga 
gemenskaper finns värden och förståelser som kollektivt värnas och 
man vill slå vakt om. Därför kan man säga att begreppet livsförståelse är 
lämpligt i förbindelse med studier av det som händer i en grupp medan 
livstolkningsbegreppet är mer tjänligt när det handlar om individens 
meningssökande. 

 

Slutsats: Livstolkningsprocessen i fokus 
Livsåskådningsbegreppet är mångtydigt och det har framgått av den 
litteratur som jag har gått igenom. Det finns definitioner där det 
kognitiva perspektivet är genomgående eller utgör livsåskådningens 
centrum. Livsåskådningen har då den funktion att uttrycka en människas 
helhetsbild av vad hon tror är sant och verkligt i tillvaron (Hedenius och 
Jeffner). Andra definitioner lägger mer vikt vid det funktionella 
perspektivet. Personens handlingsberedskap blir då viktigt element och 
det synpunkt att en livsåskådning i första hand måste ha en praktisk eller 
livsreglerande funktion. Därmed er livsåskådningen inte bara ett sätt att 
betrakta livet utan också ett sätt att leva (Hartman och Stenmark). 
Oberoende av hur man formulerar definition av livsåskådning kan det 
argumenteras för att definitionen innebär en balans mellan de 
komponenter som den innehåller, dvs. det kognitiva momentet, det 
emotionella momentet och beteendemoment. Själva definitionen är det 
kanske inte så lätt att beskriva och som redan har famgått finns det flera 
definitionsförslag.  

Livsåskådningsbegreppet är också mångtydigt på ett annat sätt. Det 
används å ena sidan i bemärkelsen livsåskådning som något kollektivt 
historiskt, som livsåskådningstradition eller en given religiös eller 
politisk lära. Å andra sidan används begreppet för livsåskådning som 

                                                 
185 Osbeck (2006), s. 59-68. 
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något individuellt eller subjektivt, i bemärkelsen personlig livsåskådning 
som säger framför allt något om den enskildes sätt att förstå tillvaron 
och förhålla sig till den. Liknande mångtydighet finns också i 
definitionen av begreppet livstolkning, som Selander har påpekat. Den 
personliga livsåskådningen kan visserligen vara påverkad av de 
etablerade livsåskådningatraditionerna men det varierar hur stor vikt 
olika teoretiker lägger vid antingen det kollektiva eller det individuella. 
Aadnanes kritik av Jeffner gick ut på att en avgränsing av begreppet till 
en individuell och subjektiv innersida är för ensidig och att det kollektiva 
är lika viktigt som det individuella. Aadnanes hermeneutiska perspektiv 
är viktigt i detta sammanhang, att det sker en växelverkan mellan det 
kollektiva och det individuella när en person ständigt bearbetar sina 
erfarenheter och livsvillkor. Liknande hermeneutiskt perspektiv finns 
också i Gravems diskussion av livstolkningsbegreppet.   

Det är naturligtvis en viktig fråga hur användbart 
livsåskådningsbegreppet är som analys- och tolkningsverktyg i empirisk 
forskning. Det är mycket som talar för att den jeffnerska 
livsåskådningsdefinitionen är för kognitiv i förbindelse med empirisk 
forskning. Begreppet kan kanske i stället stå som ett bakgrundsbegrepp 
som har först och främst en innehållslig eller substantiell innebörd.  Det 
betecknar då på den individuella nivån något slags resultat av den 
process som bearbetning av skiftande livsvillkor och erfarenheter är, och 
hänvisar på den historisk-kollektiva nivån till de livsåskådnigstraditioner 
och – trender som finns i ett samhälle. Undantag är begreppet 
”personlig livsåskådning” eftersom det betecknar personens ständiga 
strävan att göra tillvaron begriplig och förhålla sig till den och hänvisar 
därför till en process. 

Frågan om vilket begrepp man då kan använda för att beteckna 
processen eller själva skeendet, för uppmärksamheten mot begreppet 
livstolkning. Som förutnämnt finns det också en mångtydighet i 
definitionen av det begreppet. Man har uppfattat livstolkningsbegreppet 
både som innehållsligt begrepp och något som handlar om själva 
livstolkningsprocessen. På det sättet liknar definitionen av livstolkning 
begreppet livsåskådning. Medan Selander kristiserar denna 
mångtydigheten i definitionen av begreppet, kritiserar Skeie Gravem för 
att lägga för liten vikt vid skillnaden mellan livstolkning som process 
och livstolkning som uppfattning eller innehåll. Både Wiedel och 
Hartman har också lyft fram livstolkning som process. Att tala om 
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process innebär också samspelet mellan individ och samhälle, som 
Haakedal bland andra påpekar. Det dynamiska förhållandet mellan 
livsfrågor och livsåskådning som förekommer hos både Hartman, 
Stenmark, Kurtén och Selander är också viktigt i detta sammanhang. 

Begreppet livsförståelse förekommer hos Osbeck har ett annat fokus 
än begreppet livstolkning. Medan livstolkningsbegreppet har 
livstolkningen som process i fokus sätter livsförståelsesbegreppet det 
som händer i mänsklig samvaro i fokus. Därför blir det lämpligt i 
förbindelse med studier av det som händer i en grupp. 
Livstolkningsbegreppet däremot handlar om individens menings-
sökande. 

Trots att det inte finns många exempel på att tala om livstolkningar i 
pluralform är det en aktuell fråga med tanke på fortsatt diskussion kring 
begreppet. Tanken om livstolkning som process väcker i allafall frågan 
om det vore relevant att tala om livstolkningar i pluralform i den mening 
att det förekommer ständigt nya livstolkningar när människan orienterar 
sig i tillvaron och söker mening. Man kan också fråga om det att tala om 
livstolkning i singularform innebär den förståelse att livstolkningen 
bildar en helhet och hur går det ihop med den pluralitet som 
kännetecknar det mångkulturella samhället när man inte kan räkna med 
att människor är föränkrade i en kultur eller social förståelse? För det 
första ska det påpekas att begreppet livstolkning i singularform är ett 
etablerat begrepp i religionspedagogisk diskussion och forskning och att 
det förekommer också i singularform i läroplan både i Norge och i 
Sverige. Det kan ses som goda grunder för att använda begreppet i 
singularis. För det andra kan det framhävas att livstolkningsbegreppet i 
singularform inte nödvändigtvis behöver innebära att livstolkningen ska 
bilda en helhet eller att man fokuserar för mycket på livstolkningens 
resultat, jfr. Skeies kritik av Gravems definition av 
livstolkningsbegreppet. Livstolkning som livslång process innebär efter 
min mening inte att det handlar om resultat utan om ett 
sammanhängande skeende. Som Skeie påpekar i sin definition av 
livstolkning finns det ett inre sammanhang i den, men samtidigt kan den 
präglas av motsättningar och inkonsekvenser. Därför menar jag att det 
finns goda skäl för att använda begreppet livstolkning i singularform, 
men att begreppet i sig kan rymma olika dimensioner och kategorier. 
Livstolkning kan därför innebära olika uttryck, yttringar och varianter 
hos en eller flera personer. 
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Diskussionen kring begreppen livsåskådning, livsfrågor och 
livstolkning och utvecklingen av definitioner av dessa begrepp i norskt 
och svenskt sammanhang visar att fokusen i diskussionen har så 
småningom flyttats från livsåskådning till livstolkning. Det för till den 
konklusion att i förbindelse med empirisk forskning är 
livstolkningsbegreppet fruktbart som analys- och tolkningsverktyg i den 
bemärkelsen att begreppet betecknar den process individen befinner sig 
i när han/hon orienterar sig i tillvaron, försöker att komma till rätta med 
de olika existentiella livssituationer han/hon ställs inför, söker svar på 
sina livsfrågor och mening med sin existens. Det är en process som både 
har ett visst inre sammanhang, men också motsättningar och kan därför 
ta form i olika uttryck och yttringar. Livstolkningen sker också i ett 
dialektiskt samspel mellan individen och den sociala och kulturella 
kontext han/hon finner sig. Begreppet livsåskådning kan däremot stå 
som den tolkningsram inom vilken det är naturligt att bearbeta 
livsfrågorna och existentiella erfarenheter. Men livstolkningen är själva 
tolkningsprocessen, människans strävan efter att göra tillvaron begriplig 
och meningsfull. Det gör hon i samspel med sin omvärld, både andra 
människor, samhället och kulturen. Människan som sökande efter 
mening och tolkning av livet blir det centrala, inte livsåskådningen eller 
livsåskådningstraditionerna. 
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Med eleven i blickfånget – en aspekt av 
läroplansutvecklingen.186   
Sven Hartman 
 
 
Under hela 1900-talet debatterades skolans religionsundervisning 
intensivt. Snart sagt varje förändring av skolans undervisning i ämnet 
följdes av riksdagsdebatter, kungauppvaktningar, namninsamlingar eller 
utspel från olika intressegrupperingar. Detta visar hur stor vikt 
religionsundervisningen hade i den tidiga folkskolan. Det visar också hur 
den växande sekulariseringen och andra samhällsförändringar under 
1900-talet krävde upprepade förändringar i skolans religions-
undervisning. I denna artikel ska jag diskutera om, och hur, dessa 
förändringar också återspeglat ett elevperspektiv på undervisningen. 

Det symbolmättade året 1968 blev jag anställd som 
forskningsassistent på pedagogiska institutionen vid Lärarhögskolan i 
Stockholm. Arbetet där präglades av en allmän föreställning om att efter 
1962 års läroplan för grundskolan (Lgr 62) skulle skolan gå in i ett skede 
med en ständigt pågående läroplansutveckling. Ett av de projekt som 
startades under dessa förtecken var UMRe-projektet, vilket uttyddes 
Undervisningsmetodik – religionskunskap. Detta var det första större 
forskningsprojekt som inriktades gentemot mellanstadiets undervisning. 
En allmän bakgrund till projektets tillkomst var 1960-talets intensiva 
debatt om ”objektiviteten” i skolans läromedel och undervisning i 
kristendomskunskap – som ämnet då hette. Att projektet riktades mot 
mellanstadiet motiverades av att lärarna på grundskolans lägre stadier 
bedömdes vara sämre rustade att klara undervisningen i den 
omdebatterade kristendomskunskapen än högstadiets ämneslärare. 

I detta projekt blev min uppgift att spegla skolans religionsämne sett 
med elevernas ögon. Detta är också min utgångspunkt när jag i denna 

                                                 
186 Denna text bygger till vissa delar på min artikel ”Så formades 

religionsämnet” i Almén m.fl. (2000) Livstolkning och värdegrund. Att 
undervisa om religion, livsfrågor och etik. Skapande Vetande Nr 37. 
Linköpings universitet. Se även min text ”Om skolans religionsundervisning, 
synen på eleven och de didaktiska frågorna – några reflektioner.” Ingår i: 
Didaktikens Forum. Årgång 5 – Nr 3 – 2008. 
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artikel diskuterar läroplansutvecklingen för den svenska skolans 
religionsundervisning, främst grundskolans. Man kan säga att 
livsfrågebegreppet under en följd av år blev elevperspektivets speciella 
avtryck i läroplansutvecklingen. Därför kan denna text med fördel läsas 
mot bakgrund av de övriga artiklarna i denna rapport. 

 

De didaktiska frågorna 
Didaktik brukar ofta, kanske alltför ofta, beskrivas som den reflektion 
och de svar som följer av frågorna om undervisningens ”vad, hur och 
varför”, tre frågor som var och en behandlar grundläggande 
undervisningsaspekter. (Dahlgren 1990) När man följer 
läroplansutvecklingen för religionsämnet står det emellertid klart att 
dessa frågor överlappar varandra och att de i hög grad varit beroende av 
frågan för vem undervisningen är tänkt. Har det funnits med ett 
elevperspektiv när religionsämnet fått sin utformning? 

1. Selektionsfrågan gäller vad som ska utgöra undervisningens inne-
håll inom respektive kunskaps- och färdighetsområde. Detta är kanske 
den fråga som brukar dominera det ämnesdidaktiska perspektivet. 
Redan tidigt i historien kan man se hur denna fråga är sammanvävd med 
andra grundläggande didaktiska frågor. I läroplansutvecklingen har detta 
frågekomplex kring religionsämnets vad-aspekt fått det största 
utrymmet, i synnerhet under tidigare år. 

2. Kommunikationsfrågan gäller hur innehållet i undervisningen ska 
struktureras, presenteras och bearbetas. Med tanke på att metodfrågorna 
periodvis har haft mycket stor betydelse för skolutvecklingen kan man 
konstatera att sättet att nalkas denna didaktiska fråga redan tidigt 
bestämde både läroplansutvecklingen och livet i lektionssalarna. 

3. Legitimitetsfrågan gäller varför ett visst kunskaps- eller färdig-
hetsområde ska vara representerat i undervisningen och varför detta 
innehåll ska kommuniceras på ett visst sätt. Till dessa grundfrågor fogar 
man ibland ytterligare en, den didaktiska identitetsfrågan: Vad 
kännetecknar ett visst kunskaps- och färdighetsområde? Denna 
frågegrupp har stor betydelse för läroplanens utformning och spelar 
också stor roll i lärarutbildningen. Av särskilt intresse i detta 
sammanhang är om elevernas intresse betraktas som en legitim faktor 
att ta hänsyn till när ett ämne och en undervisning ska gestaltas. 
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4. Till dessa didaktiska frågor bör man foga ytterligare en fjärde och 
den gäller elevperspektivet. För vem ska undervisningen ges. Vilken är 
den enskilde elevens och elevgruppens förutsättningar att närma sig och 
ta till sig lärostoff och undervisning? Om man förordar en dialogisk eller 
elevcentrerad undervisning blir kunskaper om eleven och elevens 
förutsättningar ett viktigt inslag i lärarens kompetens. När jag här tar 
min utgångspunkt i UMRe-projektet blir det just detta som präglar min 
framställning. 

För-vem-frågan är omistlig om man hävdar att också 
elevperspektiven är viktiga i ämnesutvecklingen. Men denna fråga också 
sin omvändning: Av vem ges undervisningen? Under vissa skeden i 
skolhistorien har denna fråga varit viktig. – Kunde prästen överlåta 
ansvaret för religionsundervisningen till folkskollärare? Kan en icke-
troende vara lärare i religionskunskap? Kan en troende vara det? Kan en 
muslim vara religionslärare i svensk skola? Kan man undervisa i ämnet 
utan djupa ämneskunskaper? Kan en ämnesexpert som saknar 
pedagogisk utbildning göra det? 

Skolans religionsundervisning har i olika måldokument givits 
växlande identiteter. En inträngande förståelse av dessa växlingar kräver 
belysning från de olika perspektiv som de didaktiska frågorna 
representerar. Det sätt som man i praktiken besvarat frågorna om 
religionsundervisningens vad, hur och för vem bör alltså förstås ur flera 
motiverande varför-perspektiv. En didaktisk genomlysning av skolans 
samhällsorienterande undervisning, inte minst då religions-
undervisningen, kräver därför en bred teoretisk ansats. Jag tror att 
åtskilliga av de svårigheter som skolan haft att brottas med på detta 
område kan förklaras av att man bland aktörerna saknat den nödvändiga 
didaktiska kunskapen grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Förhoppningsvis kan bidragen i denna rapport bidra till en sådan 
underbyggnad. 

 

Läroplansutvecklingen 
Under en stor del av folkskolans drygt 150-åriga historia har religion 
varit ett mycket viktigt ämnesområde, inledningsvis rentav ett 
huvudämne. Det var också så som konservativa grupperingar på den 
tiden såg på ämnets, och hela folkskolans, uppgift; en propedeutisk 
skolning inför konfirmationsläsningen i Svenska kyrkan. Under 
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motsvarande tid var gymnasiet i stor utsträckning utformat som en skola 
för blivande präster. Sedan dess har förutsättningarna förändrats 
radikalt. Jag tycker mig kunna se fem vändpunkter i den förändrings-
process som ämnet har genomgått i den obligatoriska skolan: 

Den första vändpunkten inträffade årtiondena före 1883 års 
normalplan när man successivt avvecklade det gamla 
undervisningssystemet som byggde på hemundervisning. Allt sedan 
1686 års kyrkolag var skyldigheten till religionsundervisning och 
läsundervisning knuten till hemmens undervisningsplikt och till 
prästerskapets skyldighet att genomföra kunskapskontroll genom 
husförhör. Hemundervisningen avtog i omfattning under 1800-talet. 
Folkskolan infördes och växte sig sakta stark med stöd av riksdagsbeslut 
och en annan strategi, skolplikt för alla barn. Med början i 
folkskolestadgan 1842 överfördes undervisningsansvaret successivt till 
lärare och skola. Många föräldrar upplevde skolpliktens införande som 
ett intrång i hemmens rätt att själva svara för barnens fostran och 
dessutom som ett hinder för barnen att delta i familjens gemensamma 
arbete för brödfödan. På denna punkt blev vem-frågans omvändning, av 
vem skulle undervisningen ges, mycket aktuell under flera årtionden. 

Icke desto mindre kom religionsundervisningens vad-fråga att få ett 
mycket starkt genomslag under den senare hälften av 1800-talet, ja ända 
in på 1920-talet. Det var katekesens dominerande ställning som 
diskuterades, men inte bara hur katekesmetodiken borde eller inte borde 
utvecklas, utan framförallt vad, i teologisk mening, som borde 
känneteckna katekesutvecklingen, dvs. uttolkningen av formuleringarna i 
Luthers lilla katekes. Detta var en teologisk diskussion som 
återkommande upptog hela dagar i riksdagsdebatten. (Algotsson 1975) 

Jag menar att det på detta sätt uppstod en kluvenhet eller spänning i 
grundvalen för kristendomsundervisningen. Skolan fick uppgiften att 
inom ramen för ett offentligt och obligatoriskt skolväsende svara för 
ämnesundervisning i kristendom, detta trots att religionen mer och mer 
skulle komma att räknas som hemmens angelägenhet, till den privata 
sektorn och inte till den nationella och offentliga. 

Till detta kommer att kyrkornas egen religionsundervisning under 
lång tid varit så uppbyggd, att den förutsatt att vissa baskunskaper på 
området skulle inhämtas i skolan. Denna strukturella kluvenhet uppstod 
vid tiden för förra sekelskiftet och bestod i stort sett under hela 1900-
talet. Mot slutet av århundradet förekom flera fall i Europadomstolen 
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när den svenska skolans praxis i fråga om obligatorisk 
religionsundervisning prövades. När man idag diskuterar religiösa 
friskolor och skolans religionsundervisning, eller brist på 
religionsundervisning, illustrerar detta en konflikt mellan privat och 
offentligt, mellan individens fri- och rättigheter och samhällets krav, 
som alltså har en lång historia. 

Under folkskolans tidiga år kan man inte säga att elevperspektivet 
och för-vem-frågan gavs något utrymme i skolans religionsundervisning. 
Detta förhållande belyses i det mest kända pedagogiska arbete som 
tryckts i vårt land; Ellen Keys Barnets århundrade. Där går författarinnan 
till häftigt angrepp mot folkskolan och då särskilt mot 
religionsundervisningen. Man kan säga att hon skriver om frånvaron av 
elevperspektiv något som hon menar har lett till ”själamorden i 
skolorna”. 

 

1919 års undervisningsplan 
En andra vändpunkt kom med 1919 års undervisningsplan för 
folkskolan. Under inflytande från liberala och socialdemokratiska krafter 
bröt man med den gamla folkskolans konserverande formalistiska 
arbetssätt till förmån för en mer aktiverande och barnnära undervisning. 

I detta sammanhang försvann Luthers lilla katekes ut ur skolan, 
åtminstone på papperet. Den hade i olika versioner under lång tid varit 
skolans mest använda läromedel. Fridtjuf Berg, folkskolläraren, 
liberalen, ecklesiastikministern var kanske den som mer än någon annan 
beredde marken för denna förändring av skolans religionsundervisning, 
även om han själv inte hann uppleva den nya undervisningsplanens 
genomförande. Men han undvek att debattera katekesfrågans vad-
aspekt, det vill säga vilken teologisk profil som skulle prägla 
katekesutvecklingen. I en motion förordade Berg redan 1903 en 
övergång från katekesundervisning till ett studium av evangeliernas 
skildring av kristendomen. Karl-Göran Algotsson (1975,sid. 46) kallar 
detta didaktiska lösningsförslag på religionsundervisningens vad-fråga 
”en evangelisk kristendomsundervisning”. Detta lär vara en av de största 
förändringarna av religionsundervisningen som vi haft i vårt land. Man 
kan säga att lärostoffet vidgades samtidigt som undervisningstiden skars 
ned radikalt. 
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Fridtjuv Berg förberedde denna förändring genom en ny typ av 
argument, ett psykologiskt argument: Av psykologiska själ vara 
katekesen med sin formella och kondenserade framställning med färdiga 
frågor och svar, helt olämplig som läromedel för barn. Han förordade 
att undervisningen i religionsämnet ”i högre grad än hittills varit fallet 
måtte bliva anpassad efter barnens mottaglighet och behov”. Den gamle 
folkskolläraren förde alltså den kontroversiella vad-frågan åt sidan 
genom en starkare betoning av religionsdidaktikens hur- och för-vem-
fråga. Sedan är det en annan sak i vilken utsträckning som evangeliernas 
innehåll i form av liknelser och ”Jesu enkla lära” är så elevtillvända. Den 
frågan skulle tas upp till diskussion ett femtiotal år senare. 

Kanske var det ändå det mekaniska utantillrabblandet i samband med 
katekesundervisningen i den gamla folkskolan som var anstötligt för 
många. Jag misstänker att det inte var utantillärandet i sig man vände sig 
mot, utan den omfattning som det hade i religionsundervisningen och 
de konsekvenser detta fick för skolans och ämnets atmosfär. (Lilja 1970) 

1919 bröts också traditionen att folkskolan skulle stå för en 
religionsundervisning som var konfessionellt bunden till Svenska 
kyrkan. Man kan förmoda att förändringen skedde med hänsyn också till 
samhällsutvecklingen och till de snabbt växande folkrörelserna. Det 
första allmänna frikyrkomötet samlades 1905. Mötet uttalade att man 
önskade få bort både katekes och katekesutveckling ur folkskolan. En av 
dem som uttalade sig mot den traditionella katekesbundna 
religionsundervisningen var P.P. Waldenström, Svenska Missions-
förbundets grundare. 

En annan uppmärksammad incident var ”katekesparaden” i Malmö 
när en samling folkskollärare och deras elever 1904 iscensatte en mindre 
strejk när biskop Billing kallade till katekesförhör och katekesation i 
kyrkan. ”Paraden” blev en demonstration mot katekesens ställning i 
folkskolan. Möjligen var det också en markering från en folkskollärarkår 
med växande självkänsla mot Svenska kyrkan som huvudman för 
skolan, och med kyrkoherden som självskriven ordförande i landets 
skolstyrelser. En av demonstranterna i Lund var förövrigt Wärner 
Rydén, som med tiden skulle bli socialdemokratisk ecklesiastikminister 
och den som fick lägga fram förslaget till ny utbildningsplan. 

Det som skedde i 1919 års utbildningsplan var att man fick en ”icke 
konfessionell” undervisning i ämnet kristendom. Begreppet icke 
konfessionell bör förstås utifrån den samtida debatten. Att 
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undervisningen inte skulle vara konfessionell innebar endast att den inte 
skulle vara knuten till Svenska kyrkans ordning med Luthers lilla 
katekes, som en av kyrkans bekännelseskrifter. Men ämnet förblev ändå 
i hög grad konfessionellt, i den meningen att undervisningen utgick ifrån 
en allmänt välvillig, för att inte säga propagandistisk tolkning av 
protestantisk kristendom. Barnen socialiserades in i en religiös 
föreställningsvärld. Fortsatt inleddes varje skoldag med morgonbön. 

Detta skede i ämnesutvecklingen illustrerar hur de didaktiska vad- 
hur- och för-vem-frågorna och deras motiverande varför-dimension 
kom att sammansmälta eller kanske också förväxlas med varandra. 1919 
årsradikala innehållsmässiga förändring motiverades utifrån hur- och 
för-vem-aspekter. 

I samband med 1919 års studieplan påbörjades en målinriktad 
modernisering av den obligatoriska skolan. Skolans tidigare 
huvuduppgift att fostra församlingsmedlemmar inför 
konfirmationsläsningen ersattes av uppgiften att ge medborgar-
utbildning i en nation med allmän rösträtt. I mitten av 1900-talet kom 
denna pedagogik att särskilt inriktas på demokratifostran.  Detta var den 
bärande tanken i det stora grundskoleprojektet som drevs under den 
senare halvan av 1900-talet. (Nicklasson, 2007) Skolan skulle vara en 
spjutspets in mot framtiden; den skulle vara ett viktigt instrument för 
samhällets fortsatta modernisering; detta krävde också hela 
skolväsendets fortsatta sekularisering. 

 

Grundskolans läroplaner 
Grundskolereformen innebar att man förde samman tidigare parallella 
skolformer. I grundskolans uppbyggnad kunde man se tydliga spår efter 
det tidigare utbildningssystemet, så också i grundskolans första läroplan, 
Lgr 62. Det detaljerade sättet att föreskriva undervisningens innehåll var 
främst inspirerat av realskolan. Arbetssättet däremot var mer elevinriktat 
enligt modell MAKIS – motivation, aktivitet, konkretion, 
individualisering samarbete. Dessa arbetssätt kom från den progressiva 
traditionen som odlats av flera lärare i folkskolan. (Hartman, 2005) 
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Lgr 62 
Grundskolereformen sammanfaller med en tredje religionsdidaktisk 
vändpunkt. Då skrev man i läroplanen in ett omdebatterat, svårtolkat 
och även misstolkat krav på objektivitet i det nya ämnet 
kristendomskunskap. Det innebar att man föranstaltade om en 
undervisning om kristendom och religion; men undervisningen skulle 
också för första gången behandla de rörelser som hade ifrågasatt de 
”religiösa sanningarna”.  Objektivitetskravet skulle för lång tid färga och 
ibland rent av lamslå den didaktiska utvecklingen på området.  Möjligen 
kan man säga att de didaktiska frågorna om vad, hur och för vem 
parallellställdes i läroplanen. Olika didaktiska aspekter hade inte 
integrerats med varandra; helheten innehöll oförenliga storheter. 

Min minnesbild av mitt första möte med denna läroplan är 
fortfarande tydlig. Jag hade just avslutat några års teologistudier i 
Uppsala och fick när jag började arbetet på lärarhögskolan för första 
gången tillfälle att läsa en läroplan. Jag upptäckte då att kursplanen för 
grundskolans kristendomskunskap i stort sett bestod av en hårt 
nedkokad version av den tre terminer långa teologiska översiktskursen; 
det var en föga aptitlig buljongtärning man serverade eleverna. Vilka 
konsekvenser detta fick för elevernas attityder gentemot ämnet 
kristendom blev så småningom tydligt inom ramen för UMRe-projektet 
genom en stort upplagd attitydundersökning. 

Det visade sig att kristendomskunskapen var mellanstadiets i särklass 
mest impopulära ämne. Intresset sjönk med stigande ålder. Troende 
elever var mindre negativa än icke troende. Eleverna uppskattade inte 
heller det arbetssätt som tillämpades i kristendomskunskapen. Å andra 
sidan uttryckte eleverna ett stort intresse för livsfrågor. Störst var 
intresset för några frågor om rymden, livets uppkomst, lidandet i 
världen, ensamhet och kamratrelationer. (Hartman, 1971) Vi tolkade 
situationen så att undervisningen i kristendomskunskap efter Lgr62 hade 
ägnats åt frågor och lärostoff som eleverna inte var intresserade av, 
samtidigt som eleverna själva uttryckte starkt intresse för olika slags 
livsfrågor som uppenbarligen inte behandlats i. Projektgruppens två 
metodiker formulerade sig litet försiktigt på följande sätt: 

Det är möjligt att det låga intresset till en del hör samman med valet 
av undervisningsstoff. Det är inte heller otroligt att det låga intresset 
också kan hänga samman med att undervisningen alltför ofta har haft 
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sin tyngdpunkt i stoffets yttre skeende. Eleverna får då arbeta med 
stoffet på ett tämligen ytligt sätt. Stoffets inre dvs. det som gäller eleven 
själv blir då alltför svårt att upptäcka. Risken för att eleven då upplever 
undervisningen som ointressant och meningslös är stor. (Westling & 
Pettersson, 1972) 

Umre-projektets kanske viktigaste bidrag var att genom läromedel ge 
exempel på hur man kan arbeta på ett elevcentrerat sätt i 
religionskunskap.  Det blev ett sätt att didaktiskt gestalta en 
religionsundervisning enligt 1969 års läroplan. 

 

Lgr 69 
Förarbetet till 1969 års läroplan för grundskolan medförde det jag vill 
kalla en fjärde religionsdidaktisk vändpunkt. Den innebar att man 
övergick från en stoffcentrerad undervisning och öppnade för en mer 
elevcentrerad. Den didaktiska för-vem-frågan accentuerades. Detta 
gällde i synnerhet högstadiet och motiverades genom empiriska studier 
av ungdomars livsfrågor. Boken Tonåringen och livsfrågorna fick utgöra en 
argumentationsbas för lanseringen av läroplanens kursplaner för 
religionskunskapen.   Livsfrågeorienteringen spelade en stor roll i denna 
profilförändring och den kom senare att bli fullt genomförd i Lgr 80. 
Där fick livsfrågepedagogiken sitt stora genomslag, inte bara i 
religionskunskap utan i alla orienteringsämnen, även i de 
naturvetenskapliga momenten. 

I Lgr 69 fick skolans religionsundervisning en ny beteckning, reli-
gionskunskap. Trots detta är den inte särskilt olik sin föregångare när det 
gäller själva uppläggningen. Några formuleringar här och var har 
ändrats, men huvudlinjerna är desamma. Objektivitetskravet fick samma 
formulering, men i debatten gavs det uttolkningen ”med engagemang 
och saklighet”. Läraren fick alltså vara engagerad i sin undervisning och 
påverka sina elever – som om något annat skulle ha varit möjligt. Men 
det viktiga var hur det skedde. 

De utförliga direktiven om stoffurval och stoffsekvensering hade en 
något mindre omfattning i Lgr 69. Läraren gavs större möjligheter att 
själv lägga upp arbetet. Det fanns också en allmän tendens till minskad 
bundenhet vid stoffet och ökad elevcentrering. Denna tendens var inte 
lika uttalad ifråga om religionskunskapen som för andra ämnen, men 
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ändå fanns det en öppning mot ett nytt arbetssätt vilket framgick av 
följande anvisningar: 

Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs 
starkt av barn och ungdom […]Det är angeläget att sådana för 
dem väsentliga frågor av livsåskådningsmässig och etisk art blir 
föremål för ett allsidigt studium […] Med denna utgångspunkt 
bör undervisningen ge inblick i nutidens livsåskådningsmässiga 
och etiska grundfrågor och aktualisera frågor angående fakta och 
värderingar. (Lgr 69, s. 176) 

Formuleringen ”med denna utgångspunkt” angav något av ett nytt 
synsätt. Elevernas egna livsfrågor kunde föras in som en naturlig 
startpunkt i religionskunskapen. Denna utgångspunkt skulle i nästa 
läroplan komma att bli en huvudingrediens i ämnet. 

Man kan kanske säga att de som ansvarade för läroplanens 
anvisningar, främst ämneskonsulenten på Skolöverstyrelsen John 
Ronnås och teologen Harry Aronson, ”gjorde en Fridtjuf”. I likhet med 
Fridtjuf Berg 70 år tidigare, lyckades man införa stora förändringar i 
sättet att betrakta religionsämnets vad-fråga och hur-fråga, genom att 
starkt betona för-vem-frågan med stöd av barn- och ungdoms-
psykologiska undersökningar, främst boken Tonåringen och livsfrågorna 
(1968). 

UMRe-projektet visade hur denna förändring skulle kunna 
genomföras på mellanstadiet. Projektets didaktiska analys 
sammanfattades dels i ett omfattande undervisningsmetodiskt material 
bestående av lärarhandledningar och elevtexter, dels i en rapport. 
(Westling, Pettersson 197•)187 Arbetet fick genomslag i den kommande 
utvecklingen såväl i läroplaner som i läromedel. Framförallt är det 
elevperspektivet, eller för-vem-frågan som lyfts fram i projektets arbete 
och publikationer. Projektgruppen arbetade med läroplansanalys, 
läromedelsproduktion och inte minst med diskussion av den då för 
tiden dominerande kognitionspsykologiska ansatsen inom pedagogiken. 
Frågan var om möjligen dåliga undervisningsresultat och lågt 
elevintresse för religionsundervisning under 1960-talet kunde förklaras 
av elevernas bristande mognad. Projektgruppen ställde en motfråga: 

                                                 
187 Resultatet av tre didaktiklärares nyläsning av UMRe-projektet kommer i 

följande nummer av denna rapportserie. 
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Kanske är det fråga om ett underskattande av elevens möjligheter 
och intresse för att ge sig i kast med stoffets grundläggande 
problematik […] Den undervisningsmetodik som har utvecklats 
inom projektet präglas av övertygelsen om att även 
mellanstadieelever har förmågan att intressera sig för och leva sig 
in i frågeställningar, som förekommer inom skilda ideologier och 
livsåskådningar. Det gäller givetvis att anpassa presentationen av 
lärostoffet till elevernas sätt att tänka, men denna strävan får inte 
medföra att man underskattar eleverna. [Det är] fullt möjligt att i 
olika sammanhang ta sin utgångspunkt i elevernas egna 
erfarenheter, frågor och funderingar, när det gäller undervisning 
om religioner och livsåskådningar. (Hartman, Pettersson och 
Westling 1973, s. ) 

 
Detta skrevs innan det didaktiska språket hade återinträtt i 
skolforskningen. Med dagens språkbruk skulle man kanske kunna 
uttrycka saken så att UMRe-projektet visade på vikten att koppla 
samman de olika ämnesdidaktiska perspektiven med varandra. 
Undervisningsuppgiften, och vad-frågan, blir omöjlig att lösa om man 
inte samtidigt väger in hur-frågan och för-vem-frågan. Gordon 
Westlings bidrag var att tillsammans med Sten Pettersson utarbeta och 
pröva arbetssätt och läromedel som skulle göra detta möjligt. Deras 
arbete är fortfarande av intresse.  (Westling & Pettersson, 1972) 

 

Lgr 80 
Nästa läroplan, Lgr 80, innebar kanske höjdpunkten för det vi kan kalla 
”livsfrågepedagogiken”. Läroplanen benämner ämnet med den långa 
rubriken ”Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap”. 
Kursplanens anvisningar innebär att elevcentreringen har accentuerats. 
Elevernas livsfrågor har gjorts till utgångspunkt för studiet, och det 
traditionella lärostoffet betraktas närmast som ett medel i arbetet med 
livsfrågorna. Greppet är likartat på alla grundskolans stadier. Det finns 
en variation i livsfrågeexemplen och i angivandet av stoffet, men i övrigt 
är uppläggningen densamma: 

 
Livsfrågor, tro och etik: Hur olika etiska uppfattningar styr våra 
handlingar och våra ställningstaganden till olika livsfrågor, t ex 
om rätt och orätt, gott och ont, synen på människan och 
tillvaron. Betydelsen av religiös tro när man på olika sätt i livet tar 
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ställning till livsfrågor. De aktuella livsfrågorna kan vara av typen 
[här anges olika livsfrågor för olika stadier]. Undervisningen skall 
utgå från och anknytas till elevernas egna erfarenheter, aktuella 
händelser och företeelser och behandla aktuella personer i nuti-
den. I undervisningen ingår också studier av[ [här anges ett 
ungefärligt stoffurval för olika stadier]. (Lgr 80, s. 127) 

 
I denna läroplan ges stor frihet till läraren att tillsammans med klassen 
planera undervisningen. Religionsämnets integrering med övriga ämnen 
förutsätts på ett mer uttalat sätt än tidigare. 

Lgr 80 markerar en övergång från de tidigare läroplanerna, som 
beskrivit religion och livsåskådning som sociala och kulturella fenomen i 
historien och omvärlden, till en ämnesbeskrivning som i stället betonar 
religionernas och livsåskådningens funktion för den enskilde, vilket 
gjorde för-vem-frågan central. Detta sker främst genom att man angivit 
människans livsfrågor som utgångspunkten för undervisningen i ämnet. 

Den förändring som ämnesområdet genomgick i grundskolans tre 
första läroplaner innebar inte bara något av ett undervisningsmetodiskt 
paradigmskifte – från en stoffcentrerad till en elevcentrerad 
grundmodell, från ett vad-perspektiv till ett för-vem-perspektiv – det 
innebar också att nya förhållningssätt introducerades och nya sätt att 
gruppera ämnesstoffet. 

Det är troligt att livsfrågeorienteringen i skolans religionsunder-
visning delvis kan förklaras utifrån de teologiska och filosofiska 
strömningar som nådde den svenska debatten under 1960-talet. In-
flytandet gjorde sig gällande genom att man mer betonade religionernas 
livstolkande och existentiella betydelse, alltså ett nytt sätt att närma sig 
den didaktiska vad-frågan. Religionernas historia och dogmatik stod inte 
i centrum som tidigare, utan det var deras betydelse för enskilda 
människor som ställdes i fokus. Detta synsätt ledde till att andra begrepp 
och företeelser blev viktiga i undervisningen. Detta medförde i sin tur 
ämnesteoretiska problem som knappast blivit utredda i läroplanerna. 

Förmodligen innebar både denna nya inriktning och de friare och 
mer integrerade arbetsformerna att på sätt och vis göra religionsämnet 
otydligare än det varit tidigare. Ämnets identitet var inte i första hand 
knuten till ett lärostoff utan till elevernas eget engagemang. Enligt min 
mening åtföljdes inte omläggningen av en tillräcklig begreppslig klarhet i 
läroplanen. Man angav livsfrågorna som startpunkt, men läroplanen 
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sade inte mycket om vart man skulle sträva. Oklarheten bestod bl.a. i att 
man blandade samman de olika didaktiska frågorna. Ämnesområdet 
definierades av en undervisningsmetod – livsfrågecentreringen – och 
metoden beskrevs i sin tur genom att man angav de psykologiska 
förutsättningarna för den: förekomsten av livsfrågor hos barn och 
ungdomar. Läroplanens egen motivering för området var alltså inte 
längre ämnesteoretisk, inte heller didaktisk, utan psykologisk. 

1970- och 1980-talens livsfrågepedagogik kom säkert att påverka 
skolans religionsundervisning i flera avseenden. Med den 
förändringströghet som finns i skolarbetet tror jag att den fortfarande 
lever kvar i många klassrum. Möjligen kunde stabiliteten i det didaktiska 
förhållningssättet till ämnesområdet ha varit bättre om själva 
livsfrågebegreppet varit bättre genomlyst. Detta problem diskuteras på 
andra ställen i denna rapport. 

Ett särskilt problem som diskuterades i början av 1990-talet hängde 
samman med religionskunskapens karaktär av orienteringsämne och att 
ämnet förväntades vara integrerat med andra orienteringsämnen. Många 
lärare tyckte det var svårt att hantera livsfrågor i klassrummet. De var 
också osäkra på hur religionskunskapen kunde integreras med andra 
ämnen. Följden blev enligt läroplansuppföljningar att ämnet ofta blev 
”bortintegrerat”, dvs. att man inriktade sig på andra orienteringsämnen 
och att religionskunskapen överhuvudtaget inte förekom i skolarbetet i 
någon igenkännbar version. 

 

Lpo 94 
Möjligen kan man säga att den femte vändpunkten i 
läroplansutvecklingen kom med 1990-talets skolreformer. Skolväsendets 
kommunalisering, övergången från regelstyrning till målstyrning, det 
ökade utrymmet för friskolor och nedtoningen av livsfrågepedagogiken 
efter Lpo94 har skapat nya förutsättningar för religionsundervisningen. 
Samtidigt har dessa förändringar medfört att sakernas läge när det gäller 
religionskunskapen, och även andra ämnen, är oklarare än tidigare. Vad 
som faktiskt sker när man arbetar med religion i klassrummen är svårt 
att veta. Antalet privata skolor, s.k. friskolor, ökar snabbt. Ett betydande 
antal skolor byggs på religiös grund och därmed har förutsättningarna 
för landets skolförlagda religionsundervisning förändrats. 
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I och med 1990-talet förändrades sättet att skriva läroplaner. I över-
ensstämmelse med internationell praxis låter man numera läroplanerna 
innehålla korta anvisningar om mål och innehåll för undervisningen, 
men inga detaljerade anvisningar om hur man ska arbeta. 

Viktigare än förändringarna i sättet att skriva läroplaner var ändå den 
radikala förändringen av hela skolans styrsystem som påbörjades genom 
beslutet om skolans kommunalisering 1989. Den reella makten över 
skolan och kontrollen av dess verksamhet fick nya former. Detta 
bestämmer också förutsättningarna för såväl läroplanstolkning som 
arbetet med lokala planer. 

Mycket av otydligheten i sättet att beskriva religionskunskapen i 
Lgr 80 arbetades enligt min mening bort i det kursplaneförslag som fanns 
med i Skola för bildning, den utredning som föregick beslutet om 1994 års 
läroplan.. Genom att föra in begreppet livstolkning i målskrivningen som 
en motpol till elevernas egna frågor gavs ämnet en struktur, som både 
anger utgångspunkten (tros- och livsåskådningsfrågor), och ett mål att 
sträva efter (att utveckla en egen livstolkning). Det ämnesteoretiskt 
oklara begreppet ”livsfrågor” ersattes med flera uttryck som tros- och 
livsåskådningsfrågor, frågor om livets mening och frågor om personlig 
identitet. Elevperspektivet är fortfarande tydligt. Till denna struktur 
knöts sedan grundläggande kunskaper om religioner och livs-
åskådningar. 

Bara några månader efter att detta kursplaneförslag hade presenterats 
i Skola för bildning, kom ytterligare en utredning med förslag till 
kursplaner, SOU 1993:2. Där fanns ett helt nytt kursplaneförslag för 
religionskunskapen. Det präglades av ett annat synsätt. Här var det inte 
för-vem-frågan och elevens livstolkningsprocess som stod i centrum 
utan skolans samhällsuppdrag att förmedla kunskaper till den uppväxande 
generationen. Detta ordval är iögonfallande och utgör en i det närmaste 
provokativ kursändring jämfört med tidigare läroplanstexter. Det 
antyder ett pedagogiskt synsätt där kunskaper ses som förutsättningen 
för elevens reflektion, inte tvärtom. I det första förslaget var 
turordningen den omvända, vilket visar att kunskapssynen i de två 
förslagen var mycket olika. Återigen är det religion och livsåskådning 
som företeelser eller fenomen som ska studeras. Religionernas funktion 
för den enskilde och den enskildes möjlighet att forma en egen 
livsåskådning ges liten plats. Det nya förslaget uppvisade därigenom 
flera gemensamma drag med Lgr 62 och med målskrivningar som till 
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och med ligger längre tillbaka i tiden än så. Det kristna inslaget i svenskt 
samhällsliv och kulturarv betonades starkt: 

 
Till skolans uppgifter hör att förmedla kunskaper om och stimulera till 
reflektioner kring olika religioner och livsåskådningar som en grund för 
varje elevs förmåga till eget ställningstagande. Eleverna skall utveckla 
respekt för varje människas rätt att ha sin egen livsåskådning. 
Undervisningen skall vidga och fördjupa elevernas kunskaper om 
religion och religiösa frågor i samhället och ge dem tillfälle att reflektera 
över vad det innebär att ta ansvar i etiska och moraliska frågor. Ett lands 
religiösa liv är en del av dess kultur. Kristendomen har både i historisk 
tid och i nutid haft ett genomgripande inflytande i det svenska samhäl-
let, över svensk kultur, samhällsmoral och tradition. (SOU 1993:2, s. 89) 

 
Dessa inslag i kursplaneförslaget debatterades intensivt. Brådskan var 
stor eftersom politikerna ville avsluta processen före riksdagsvalet 
hösten 1994. Texten i kursplaneförslaget reviderades inför kurs-
planebeslutet. En del av de mest iögonfallande uttrycken för en för-
medlingspedagogisk modell tonades ned, men det synsätt som hade 
formulerats i Skola för bildning övergavs till förmån för det senare 
kursplaneförslaget. 

En jämförelse mellan de olika textförslagen visar hur 
utbildningspolitiskt känsligt det religionspedagogiska fältet är. En nog-
grann läsning av dessa dokument avslöjar motsättningar mellan läro-
plansexpertis och politiska intressen, och skillnader mellan två olika sätt 
att se på religionsundervisning, där det ena synsättet sätter för-vem-
frågan och funktionen före vad-frågan och lärostoffets essensiella 
egenskaper; och det andra synsättet vise versa. 

Olika kategorier av lärare, forskare eller politiker väljer ofta att lägga 
tyngdpunkten vid endera polen: Barnet eller lärostoffet; eleven eller 
ämnesstoffet. Yrkesutbildningen och de fackliga traditionerna spelar här 
stor roll. Lärare på lägre stadier tenderar att betona barnet; lärarna för 
högre åldrarna lägger tonvikten på ämnet. Om man renodlar 
skillnaderna framträder de båda linjernas paradigmatiska karaktär. Men 
detta var inte bara en fråga för 1990-talets Sverige, problemkomplexet 
hänger samman med balansen mellan de olika didaktiska frågorna och 
den kan som framgått följa långt tillbaka i tiden. I den internationella 
debatten har vi nyligen sett hur olika linjer ställts mot varandra på det 
religionspedagogiska området. Andrew Wright (2008) har talat för 
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religionspedagogikens uppgift att lyfta fram det essentiella på 
ämnesområdet och då kritiserat Philip Jackson (2008) för att arbeta 
alltför kontextuellt i sin religionspedagogik. Jag ser i den debatten en 
parallell till de skillnader som kan iakttas mellan skolans olika läroplaner. 

 

Läroplansutvecklingen i stora drag 
Utvecklingen av religionsämnet (eller snarare religionsämnena) har gått 
från en konfessionell trosundervisning inom Svenska kyrkans ram till en 
allmän orientering om den religiösa mångfalden i världen och i 
närsamhället.  Folkskolans första religionsundervisning gällde alltså 
kristen tro enligt Svenska kyrkans lära (1842). Därefter skedde en 
förändring i riktning mot en allmänprotestantisk tolkning av kristen tro 
(1919). När grundskolan startade inriktades studiet på kunskaper om 
kristendomens urkunder och historia samt om alternativa 
tankeriktningar (1962). En ytterligare förskjutning följde när ämnet 
inriktades på en individualiserad orientering bland olika religioner och 
livsåskådningssystem. Den gällande läroplanens vad-aspekt inriktas på 
kunskaper på olika nivå om religioner och livsåskådningssystem. (1994) 

Religionsundervisningens hur-aspekt har också skiftat från tid till 
annan. I korthet kan den didaktiska ansatsen sägas ha pendlat mellan 
stoffcentrering och elevcentrering. Under de första hundra åren var 
stoffcentreringen det normala förhållningssättet. Det var Luthers lilla 
katekes, med olika utläggningar, som stod i centrum. Därmed var också 
den didaktiska hur-frågan definierad. Katekesmetodikens dominans 
ledde till en överspridning till övrigt skolarbete. Det mesta blev till ett 
allmänt exercerande med fasta frågor och förutbestämda svar och 
mycket utantillpluggande. Detta präglade den gamla folkskolan. Efter 
grundskolereformen 1962 börjar ett mer elevcentrerat arbetssätt göra sig 
gällande. Detta gjordes mer explicit i Lgr 69 och kulminerade i Lgr 80. 
När det gäller religionsämnets vad-fråga visar valet av innehåll i den 
svenska skolan ett tydligt mönster; en gradvis minskande konfessionell 
prägel (ökad sekularisering) och en ökande pluralitet. Detta mönster har 
medfört en markant ökning av stoffområdet från katekesens strikta 
sammanfattning av kristen tro till en översikt över religionernas värld 
och de stora livsåskådningstraditionerna. Detta ska ställas mot en lika 
markant minskning av ämnets timtilldelning. En minskad 
undervisningstid spreds alltså ut över ett snabbt expanderande 
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stoffområde. I tabellen nedan kan man följa de stora dragen av denna 
utveckling. Den visar beteckningar och planeringsramar för skolans 
religionsundervisning i olika styrdokument för den obligatoriska skolan 
1878 till 1994. Själva ämnesbenämningen visar hur religionsämnet 
skiftar karaktär. Antalet veckotimmar visar också hur ämnets relativa 
betydelse i skolvardagen förändras. 
 
Styrdokument 
 

Ämnets benämning under sex 
skolår 

Antal 
veckotim. 

1878 års normalplan Biblisk historia & katekes 32 

1883 års normalplan Biblisk historia & katekes 
 

32 

1889 års normalplan Biblisk historia & katekes 30 

1900 års normalplan Biblisk historia, bibelläsning & 
katekes 

28 

1919 års 
undervisningsplan 

Kristendom  
Betoning på Nya testamentet och 
Bergspredikan. Någon 
kyrkohistoria Katekesen utgår. 

12 

1955 års 
undervisningsplan 

Kristendom 
Icke konfessionell undervisning. 

12 

1962 års läroplan Kristendomskunskap 
Objektivitetskrav. 
Integrering inom OÄ/SO 

12 

1969 års läroplan 
Religionskunskap 

Livsfrågebegreppet introduceras. 
Fortsatt integrering inom OÄ/SO. 

11,7 

1980 års läroplan Människans frågor inför livet 
och tillvaron; Religionskunskap 
Förstärkt livsfrågeprofil. 
Integrering inom OÄ/SO. 

c:a 10,7 
(lågst. 6) 
(mellanst.4,
7) 

1994 års läroplan Religionskunskap  
Kunskaper om och reflektioner 
kring olika religioner och 
livsåskådningar. 
Värdegrundsarbete. 
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Elevperspektivet i olika skeden av 
läroplansutvecklingen 
Av det som jag tidigare skrivit kan man få intrycket att det i gamla tider 
var uteslutande den didaktiska vad-frågan som ägde legitimitet. Det var 
lärostoffet som oftast stod i centrum i samband med de återkommande 
riksdagsdebatterna om katekesfrågan; olika teologiska grupperingar stod 
emot varandra.  Hur-frågan var kanske mindre viktig och vem-frågan 
om elevernas perspektiv och kompetens kunde vara helt frånvarande. 
Det är i alla fall det huvudintryck man får när man läser 
läroplansutvecklingen litet på avstånd. 

Men jag tror inte att utvecklingen inom utbildningspolitik och 
religionspedagogik har gått från en position där man inte alls 
intresserade sig för elevperspektivet till en motsatt inställning i slutet av 
1970-talet, där man varmt och inkännande gav erkänsla åt barns 
förmåga att hantera människosläktets stora tankar. Endast vår tids 
människors skulle förmå att se ”det kompetenta barnet”, som det heter. 
Jag menar att det som ibland kallas för den ”nya synen på barn” fanns 
redan i gamla tider och att äldre sätt att se på elever och lärostoff 
fortfarande kan vara livskraftiga och dyka upp i dag. Debatten har 
pendlat mellan olika synsätt, mellan olika teoretiska positioner. Tämligen 
olikartade uppfattningar om barn har alltså funnits samtidigt inom en 
och samma tradition eller inom ett och samma skolsamhälle, låt vara att 
det inte har framgått av gällande styrdokument. 

I slutet av 1800-talet fanns det framförallt inom den alltmer 
etablerade folkskolan ett grundläggande pedagogiskt program som 
utgick från den tyske filosofen pedagogen Johan Fredrik Herbart. Han 
menade att all pedagogik i grunden bestod i en avvägning mellan etik 
och psykologi, mellan vad-frågan och vem-frågan om man tillämpar vår 
terminologi. Han framhöll anlagens och individualitetens vikt; 
pedagogisk verksamhet går ut på att anpassa nytt lärostoff till elevens 
tidigare erfarenheter, eller apperceptionsmassa, som termen löd. 
(Sjöstrand 1968, s. 108) I den herbartianskt inspirerade didaktiken kom 
därför stort intresse att knytas till elevperspektivet. Omfattande 
undersökningar av ”barnens föreställningskrets” genomfördes i 
Tyskland. Omfattande tablåer över barns begreppsförståelse, 
föreställningar och färdigheter uppdelade på ålder och kön. Denna 
kunskap ansågs vara av avgörande betydelse för undervisningens 
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uppläggning och elevernas utveckling i olika avseenden. 
Undersökningarna översattes till svenska och gavs ut av Sveriges 
allmänna folkskollärareförening som första nummer i den betydelsefulla 
serien Pedagogiska skrifter. Titeln på boken var: Undersökning af barnets 
föreställningskrets såsom den först undervisningens naturenliga grundval. 
(Hartmann 1898) När skriften kom ut på svenska var Fridtjuf Berg 
sedan länge en viktig aktör i styrelsen för folkskollärarnas organisation. 
Möjligen kan ha hämtat argument från detta herbartianskt influerade 
barnperspektiv i debatten om katekesen under det tidiga 1900-talet. 

Liknande grundhållning kan man spåra i den tidiga pedagogiska 
progressivismen i USA. John Dewey formulerade en form av 
pedagogisk/didaktisk grundprincip i sin text The Child and the Curriculum: 

De grundläggande faktorerna i den pedagogiska processen utgörs 
av en omogen och outvecklad varelse och av vissa sociala mål, 
tankar och värderingar som har tagit gestalt i den vuxnes, mogna 
erfarenhet. Den pedagogiska processen utgörs av en lämplig 
interaktion mellan dessa krafter. (John Dewey (1902/2004. s. 
107) 

Dewey var starkt kritisk både mot sentimentala barnentusiaster och mot 
traditions- och läroplansbundna skolfuxar. Problemet menade Dewey 
var att få en klar bild av vad som egentligen kännetecknar de två polerna 
i den pedagogiska processen – barnet och läroplanen. Jag tolkar det i 
detta sammanhang som att han krävde att Vem-frågan måste relateras 
till vad-frågan. I debatten däremot väljer de flesta endera positionen: 

I stället för att se pedagogiken som en helhet ser vi motstridiga 
element. Vi får en situation där barnet ställs mot läroplanen, 
individens natur mot samhällets kultur. Denna motsättning ligger 
under alla andra skiljaktligheter inom pedagogiken. (a.a. s. 108) 

Fridtjuf Berg hörde till dem som introducerade Dewey i Sverige i början 
av 1900-talet. (Hartman m fl, 2004, s. 26) När han i katekesdebatten 
drev argumentet om ”elevernas behov och mottaglighet ” kan han 
möjligen ha gjort det inspirerad av såväl tysk Herbart-influerad 
pedagogik som av amerikanska progressiva idéer i Dewey’s tappning. 
Elevperspektivet, eller den didaktiska för-vem-frågan är central i båda 
traditionerna, även om jag misstänker att de barnbilder som 
framkallades i de två traditionernas respektive mörkrum var tämligen 
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olika. Jag tror att tysk tradition i första hand såg barnen som mottagare, 
som vandrande apperceptionsmassor; det vill säga mottagare av 
läroplanens föreskrivna lärostoff; under det att den amerikanska 
traditionen gav större utrymme för uppfattningen om barnen som 
medskapande i lärandeprocessen, som medproducenter av erfarenhet 
och kunskap. I den första traditionen ligger vad-frågan och för-vem-
frågan fristående från varandra, i den andra görs de beroende av 
varandra, eftersom man där förutsätter aktiva elever och en interaktion 
mellan elev och lärostoff.  Det skulle emellertid dröja ända till andra 
hälften av 1900-talet innan progressivismens bild av barnet fick 
genomslag i den svenska skolans styrdokument. 

Det som är intressant i det här sammanhanget är emellertid att 
Fridtjuf Berg med hjälp av psykologiska argument i för-vem-frågan 
framgångsrikt lyckas kringgå den fastlåsta ämnesdidaktiska debatten i 
anslutning till religionsundervisningens vad-fråga. 

 

Var står vi i dag? 
Man har sedan flera år gett signaler om att det nu är dags för att ta fram 
en ny läroplan och nya kursplaner för grundskolan. Men 
styrdokumenten har uppenbarligen inte samma maktpåliggande position 
i dag som tidigare. När detta skrivs har nyligen en ny läroplan antagits 
för grundskolan (Lgr 09) och arbetet med nya kursplaner pågår. Men 
detta sker utan någon egentlig debatt och utan att saken 
uppmärksammas i skolvärlden. 

I detta läge kan det vara av intresse att se hur Skolverket på sin 
hemsida skildrar religionsämnets ställning. Under rubriken ”Perspektiv 
på religionskunskapen” säger man att ämnet verkligen borde ligga i 
tiden, men i flera undersökningar framträder emellertid en mindre 
positiv bild. I vissa skolor finns nämligen religionskunskapen bara 
sporadiskt, särskilt i klasser för lägre åldrar. Ämnet befinner sig alltså i 
kris. Varför är det så? Man menar att ämnets identitet är osäker och att 
lärare inte vill syssla med någon typ av konfessionellt ämne. Å andra 
sidan riskerar ett objektivt förhållningssätt att undervisningen blir trist 
och oengagerad. Ämnet har tre delar, Livsfrågor, Etik samt Tro och 
Tradition. Många lärare är osäkra om vad som egentligen räknas som 
religionskunskap. Livsfrågor sägs vara mycket viktiga att ta upp i skolan, 
ändå är det få lärare som gör det på ett metodiskt sätt och som räknar 
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det till religionskunskapen. Ett problem med etikundervisningen är 
osäkerhet om målsättningen. Det är också svårt att levandegöra 
kunskapsområdet Tro och tradition. En fördjupad ämnesdidaktisk 
diskussion är därför viktig, såväl lokalt som nationellt. Så långt 
Skolverket. 188 

Om detta är dagsläget för religionskunskapsämnet i grundskolan, kan 
vi mot bakgrund av den tidigare framställningen konstatera att historien 
upprepar sig, eller åtminstone att mycket kan kännas igen från 1970- 80- 
och 90-talen. (jmf Osbeck 2009) Men jag tror inte att det räcker med en 
allmän ämnesdidaktisk diskussion. Den behövs också en historisk 
genomlysning av läroplansutvecklingen och ett studium av vad 
internationell forskning på området kan lära oss, och det är väl det vi 
försökt bidra med i denna skrift. 

Men den internationella religionspedagogiken ger inte några entydiga 
riktlinjer. Den europeiska forskningen i religionspedagogik/didaktik 
visar på två huvudlinjer; en teologisk/religionsvetenskaplig och en 
pedagogiskt orienterad inriktning. (Skeie, 1998; jfr även Larsson, 2004)  
Den första linjen har lagt vikten vid urvals- och tolkningsaspekten i det 
ämnesdidaktiska arbetet, alltså vid vad-frågan i första hand. Man 
eftersträvar en essensiell bestämning av religionsbegreppet, ämnesområdet 
och dess förmedling. Religiösa urkunder ses som primära i urval och 
legitimeringsfrågorna. Den andra linjen utgår från en kontextuell 
förståelse av fältet: Hur ser religionen eller livsåskådningen ut omsatt i 
praktiken, hos den enskilde i lokalsamhället och i olika klassrum, i 
synnerhet med tanke på kulturell och religiös mångfald. En debatt 
mellan företrädare mellan den första och andra linjen har just initierats. 
(Jackson, 2008; Wright, 2008) 

En tredje linje har tagit fasta på enskilda elevers förutsättningar för 
en existensiell förståelse av traditioner på livsåskådningsområdet. Den har 
sitt ursprung i dansk etik och kontinental livsfilosofi. Den didaktiska 
tillämpningen består i att man identifierar en problemgemenskap mellan 
livsåskådningstraditioner, kulturyttringar och barns- och ungdomars 
livsfrågor. Den enskildes bildningsprocess eller personliga utveckling 
ställs i centrum. Denna linje kan också användas för att modifiera de två 

                                                 
188 Källa: Skolverket. Enheten för styrdokument.   

”Perspektiv på religionskunskapen”. Senast granskad 2 juli 2007.    
http://www.skolverket.se/sb/d/658/a/2295 
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förstnämnda positionerna.  Den tror jag kan vara ett sätt att vitalisera 
och levandegöra urkundsrelaterat lärostoff samtidigt som den 
överbryggar kulturskillnader i klassrummet. Våra texter i denna rapport 
kan förhoppningsvis bidra med ett historiskt och ämnesteoretisk 
underlag för utvecklingen av denna tredje linje. 

Det går inte att säga något med bestämdhet om hur morgondagens 
religionsundervisning kommer att gestaltas i svensk skola, men en sak 
kan vi vara förvissade om. Hur än de utbildningspolitiska vindarna 
blåser; vad som än sägs i den religionspedagogiska debatten; och hur än 
religionsämnet osynliggörs i skolvardagen så kommer den existentiella 
dimensionen i livsfrågornas form vara med i skolan. Livsfrågorna 
kommer till skolan med sina bärare, barn och unga från alla grupper i 
mångfaldens Sverige. De skuttar fram i korridorerna eller släpar sig fram 
över skolgården. De kan vara dolda i ordlös tystnad eller utropade i stor 
frustration. Hur skolan genom sina styrdokument och i sin vardag väljer 
att hantera denna diffusa närvaro, dessa svårfångade livsfrågor, är ytterst 
en fråga om respekt för barn och unga och deras tanke och 
yttrandefrihet. 

 

Gunnarsson, G., Grönlien Zetterqvist, K. och Hartman, S. (2009) Livet tillfrågas. Gem-rapport 7



105 

Referenser 
 

Algotsson, Karl-Göran (1975). Från katekestvång till religionsfrihet: debatten om 
religionsundervisningen i skolan under 1900-talet. utgivna av Statsvetenskapliga 
föreningen i Uppsala, sid. 46. Stockholm: Rabén & Sjögren; Skrifter. 

Dahlgren Lars Owe (1990). Undervisningen och det meningsfulla lärandet. Linköping: 
Lärarutbildningen, Univ.; Serie: Skapande, vetande, 16.  40 s. 

Dewey, John (1902/1971/2004). The child and the curriculum. Eleventh 
Impression 1971. Chicago, Ill.: The University of Chicago Press.  

Böwadt, Pia Rose (2009). The courage to be: the inpact of Lebensphilosophie 
on Danish RE. In British Journal of Religious Education. Volume 31, Number 
1, January 2009 , pp. 29-39. Oxford: Routledge, part of the Taylor & 
Francis Group. 

Dahlin, Bo (2004) Om undran inför livet. Barn och livsfrågor i ett multikulturellt 
samhälle. Studentlitteratur. 

Hartman, Sven G. (1971). Eleverna och skolans religionsundervisning en 
intresseundersökning på grundskolans mellanstadium. Stockholm: Pedagogiska 
inst., Lärarhögskolan. 

Hartman, Sven G., Pettersson, Sten & Westling, Gordon (1973). Vad funderar 
barn på? Ett försök att inventera mellanstadieelevers tankar och frågor inför 
tillvaron och omvärlden. Skolöverstyrelsens rapportserie 
Utbildningsforskning 1973:3 Stockholm: Utbildningsförlaget. 

Hartman, Sven G. (1986). Barns tankar om livet. Stockholm: Natur och Kultur. 

Hartman, Sven G. (2000). ”Så formades religionsämnet”. I Almén (red.). m.fl. 

Livstolkning och värdegrund : att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Linköpings 
universitet. Skapande vetande, 37. 

Hartman, Sven (red.) (2004) Dewey läst idag. GEM rapport nr 3. Stockholm: 
Lärarhögskolan i Stockholm. 

Hartman, Sven (2005).Det pedagogiska kulturarvet : traditioner och idéer i svensk 
undervisningshistoria Stockholm: Natur och Kultur.  

Hartman, Sven & Torstenson-Ed, Tullie (2007). Barns tankar om livet. 
Stockholm: Natur och Kultur. 

Hartmann, Berthold (1898). Die Analyse des kindlichen Gedankenkreises als die 
naturgemässe Grundlage des ersten Schulunterrichts. ... / af Berthold Hartmann ; 
öfversättning af Oskar N. Levan Lund. Serie:Pedagogiska skrifter, 1. 

Jackson, Robert (2008). Contextual religious education and the interpretive 
approach. In British Journal of Religious Education. Number 1 January 2008. 

Jackson, Robert (2004). Rethinking religious education and plurality. London: 
Routledge Falmer. 

Gunnarsson, G., Grönlien Zetterqvist, K. och Hartman, S. (2009) Livet tillfrågas. Gem-rapport 7



106 

Key, Ellen (1900). Barnets århundrade. Stockholm: Bonnier. 

Larsson, Hans Albin (2004). Vår demokratis värdegrund : aspekter på en högst 
väsentlig del av lärarutbildningens allmänna utbildningsområde Stockholm: 
Hjalmarson & Högberg. 

Lgr 62 – Läroplan för grundskolan.Sverige. Skolöverstyrelsen (medarbetare) 
Stockholm: Kungl. Skolöverstyr., 1962. 

Lgr 69 – Läroplan för grundskolan : Lgr 69 / Skolöverstyrelsen. Sverige. 
Skolöverstyrelsen. Stockholm: Utbildningsförl., 1969-1978. 

Lgr 80 – Läroplan för grundskolan : Lgr 80 / Skolöverstyrelsen. Sverige. 
Skolöverstyrelsen. Stockholm: LiberLäromedel/Utbildningsförl., 1980-
1986. 

Lilja, Einar (1970). Religionspedagogik Lund: Gleerup. 

Lpo 94  – Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet - Stockholm: Skolverket. 

Osbeck, Christina (2009) ”Relgionskunskapslärare”, i Schüllerqvi st, B. och  
Osbeck, C. (red.) Ämnesdidaktiska insikter och strategier : berättelser från 
gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Karlstad: 
Karlstad University Press. 

 Selander, Sven-Åke (1994).  Livstolkning. Om religion, livsåskådning och etik i skolan 
i ett didaktiskt perspektiv. Rapporter om utbildning Nr 3, 1994. Lunds 
universitet. Lärarhögskolan i Malmö. 

Sjöstrand, Wilhelm (1968). Pedagogiska grundproblem i historisk belysning. Lund : 
Gleerup. 

Skeie, Geir (1998).  En kulturbevist religionspedagogikk. Trondheim: Norges 
teknisk-naturvetenskaplige universitet. Norska 301 s. Avhandling. 

Tonåringen och livsfrågorna: elevattityder och undervisningen i livsåskådning och 
etik på grundskolans högstadium (1969). (red.) John Ronnås SÖ-
förlaget.Skolöverstyrelsen. 

Tonåringen och livet : undersökning och diskussion kring tonåringen och 
livsfrågorna, (1980) (red.) Titti Hasselroth & Lars Olov Lemberg. SÖ-
förlaget.Stockholm: Liber Utbildningsförlag. 

SOU 1993:2 – Kursplaner för grundskolan : slutbetänkande / av 
Läroplanskommittén .Stockholm: Allmänna förl., 1993 Serie: Statens offentliga 

utredningar, 0375-250X ; 1993:2. 

Westling, Gordon. & Pettersson, Sten (1972). Barn och religionskunskap. En bok 
om barn och undervisning med utgångspunkt från arbetet i 
religionskunskap på grundskolans mellanstadium. Stockholm: Esselte 
studium. 

Wright, Andrew (2008). Contextual religious education and the actuality of 
religions. In British Journal of Religious Education. Number 1 January 2008. 

Gunnarsson, G., Grönlien Zetterqvist, K. och Hartman, S. (2009) Livet tillfrågas. Gem-rapport 7



107 

Selander, Sven-Åke (2000). Livstolkning – trostolkning – tydning. 
Grundbegrepp i en personlighetsutvecklande religionsdidaktisk modell. 
Ingår i  Erling Birkedal, Hegren Hegstad & Geir Skeie (red.): Forskning og 
fundering. Religion og religiøsitet i skole, kirke og samfunn. Festskrift til Ole 
Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 

Wright, Andrew (2004). Religion, education and post-modernity. London:  
RoutledgeFalmer. 

Hemsida: 

http://www.skolverket.se/1 juli 2009. 

 

 

 

Gunnarsson, G., Grönlien Zetterqvist, K. och Hartman, S. (2009) Livet tillfrågas. Gem-rapport 7



108 

Gunnarsson, G., Grönlien Zetterqvist, K. och Hartman, S. (2009) Livet tillfrågas. Gem-rapport 7



109 

Livet tillfrågas – ett religionsfilosofiskt 
bidrag 
Kirsten Grønlien Zetterqvist 

 
 
När barn ställer sina livsfrågor kan ögonblick uppstå där självklarheterna 
i mitt sätt att tänka stannar till som om själva tänkandet håller andan ett 
tag. Stunden blir både öppen – jag förundras över barnets fråga – och 
den blir avgörande: Hur tar jag hand om denna direkta inbjudan till 
gemensamt tänkande över tillvaron? På vilket sätt tar jag till vara de 
möjligheter som ligger i denna gemensamhet? Jag önskar möta frågan 
inom samma allvarsrymd som barnet är i när hon eller han ställer frågan. 

För några år sedan fick jag en sådan fråga av ett barn, en sjuårig flicka 
som plötsligt ställde följande fråga till min norska väninna, flickans 
mamma och mig: ”Kan minnene brukes opp?” Det är inte helt enkelt att 
direkt översätta frågan till svenska. ”Kan minnena ta slut när de 
används?” Vi vuxna förstod varför just hon ställde den frågan. Ett 
halvår tidigare hade hon förlorat sin älskade pappa i en fjällolycka. Hon 
visste att hon inte kunde få flera minnen av sin far än de hon redan 
hade. Hur skulle hon nu använda dessa på bästa sätt? Tänk om hon 
använde minnena fel, för mycket, för ofta? Om de en dag plötsligt tog 
slut, och det blev tomt! Skulle hon därför spara dem så att de räckte 
riktigt länge? Endast plocka fram dem ibland – den som spar hon har…  

För att kunna veta hur hon skulle använda dem på bästa sättet måste 
hon ta reda på vad minnen är för något. Hur ligger det till med det vi 
kallar för minnen? ”Kan minnene brukes opp?” Därför ställde hon sin 
allmängiltiga, filosofiska fråga om minnenas beskaffenhet. Frågan är 
också en livsfråga vars existentiella klangbotten gör att svaren blir 
avgörande. Hur skall hon fortsätta att leva hela sitt återstående liv när 
pappa för alltid är borta, och det enda hon har efter honom är hennes 
minnen?  

Jag minns inte i detalj vad vi vuxna svarade flickan, och hur samtalet 
oss tre emellan utvecklade sig därefter. Jag tror det kom att handla om 
att minnen är levande, och att hon därför kunde använda dem utan att 
vara rädd för att de skulle ta slut. Men även om svaren frågan fick då är 
något oklara minns jag frågan tydligt. Den har inte lämnat mig sedan 
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dess, och jag vill nu använda flickans livsfråga som ett exempel och en 
utgångspunkt för fortsatt filosofisk undersökning av existensfrågornas 
kännetecken och särart.  

Två villkor tecknar sig tydligt i detta exempel: 1) Existensfrågor är 
personliga, avgörande för det egna livet. Det finns en genuin oro, ett 
inre tryck som söker sig ut till ett yttre uttryck, till språk och blir därmed 
en artikulerad och precis fråga. 2) Samtidigt är denna unika och 
personliga fråga gemensammänsklig och avgörande för människans 
existens i en vidare mening. Den inbjuder därför till att i tanke och i 
känsla dela funderingar kring fenomenet minnen: Hur fungerar minnen? 
På vilket sätt kan vi bäst använda dem i förhållande till hur de fungerar? 
Båda villkoren ligger alltså till grund för en och samma livsfråga: ”Kan 
minnene brukes opp?” 

 

Existentiell grundorientering? 
Innan jag med avstamp i detta exempel utvecklar förståelsen av 
livsfrågans båda villkor i det personliga och i det gemensammänskliga 
ytterligare, vill jag återknyta till bokens inledande kapitel där jag 
analyserar en begreppsutredande sjuttiotalsdialog mellan BaLi-projektets 
forskningsgrupp och religionsfilosofen Koskinen. Pedagogerna frågar 
efter en filosofisk granskning av dels begreppet ’livsfråga’, dels 
begreppet ’existentiell grundorientering’. En människans livsfrågor anses 
vara en del av en persons existentiella grundorientering. Den direkta 
frågan som forskningsgruppen ställer till religionsfilosofen är följande: ” 
Hur kan man relatera ett begrepp sådant som existentiell 
grundorientering till livsåskådningsbegreppet?”189  

När jag i kapitel 1 närmare granskar religionsfilosofens olika 
begreppsutredningar och den slutliga livsfrågenivåer-modellen som 
föreslås190, identifierar jag – vad jag kallar – en dubbel ontologisk 
lojalitet. Både i pågående resonemang och i själva modellen tas hänsyn 
till och görs försök att parera två olika tanketraditioner, nämligen å ena 
sidan en existentialfilosofisk och å andra sidan en tankefigur präglad av 
idealism, dualism och rationalism. Filosofiskt sätt är dessa båda 
tankefigurer diametrala - inte minst när det gäller ontologin. Den i sin 

                                                 
189 Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975: 12 
190 Se sid. 15  
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tur är, enligt min mening, avgörande både för begreppsbruk i allmänhet 
och för förståelsen av de existentiella frågornas kännetecken och särdrag 
i synnerhet. Om livsfrågor rör människans sätt att orientera sig i det 
egna levandet och livet i en vidare mening blir föreställningar om detta 
liv och den verklighet som hon då förhåller sig till, avgörande för 
förståelsen av vad som specifikt utmärker just denna orientering. Vilket 
liv är det som det frågas om och även ställs frågor till?   

I kapitel 1 visar jag hur den dubbla ontologiska lojaliteten – och de 
spänningar och sprickor i religionsfilosofens begreppsanalyser som den 
föranleder – medför att nyanser i förståelsen av livsfrågornas i-och-om-
aspekter försvinner. I och med detta fördunklas även barnets självklara 
plats som livsfrågare. Religionsfilosofens bidrag till, vad forsknings-
gruppen kallar en begreppslig storstädning av en vidlyftig begreppsflora 
innebär alltså, enligt min analys av detta sjuttiotalssamtal, nya 
begreppsliga oklarheter inte minst på grund av en dubbel ontologisk 
lojalitet. I vissa avseenden är religionsfilosofen väl förankrat i en 
existentialfilosofisk Kierkegaards-tradition. I andra avseenden – 
exempelvis när han gör en betydelseförskjutning där begreppet 
’existentiell grundorientering’ byts okommenterat ut mot begreppet 
’existentiell grundhållning’ eller när han konstruerar livsfrågenivå-
modellen och lanserar begreppet ’råmaterial’ – är han förankrat i en 
epistemologi och ontologi som jag uppfattar bland annat är inspirerat av 
Kants filosofi.191 

Oklarheten kring förståelse av livsfrågornas kännetecken och särdrag 
har alltså flera bakgrunder. Mitt bidrag i sammanhanget vill jag utveckla 
genom att undersöka möjligheter som tydligare förankrar förståelsen av 
livsfrågorna i en explicit ontologi. Jag gör det genom att ytterligare knyta 
an till den existentialfilosofiska tanketraditionen. Här är jag alltså 
framme vid att anta utmaningen från kapitel ett: Om jag som 
religionsfilosof hade fått pedagogernas frågor nu, vilka begreppsliga och 
filosofiska överväganden skulle då kunna bli mina svar?   

 

                                                 
191 Se vidare Gunnar J. Gunnarssons beskrivning och analys av 

religionspedagogiska begreppsutveckling kapitel 2 
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Filosofisk undersökning 
Jag tar mig an utmaningen genom att göra en stegvis filosofisk 
undersökning hemmahörande inom en fenomenologisk 
forskningstradition. I korthet kan metoden beskrivas på följande sätt: 
Jag delar upp mitt arbete i två skilda rum, så att jag i förståelseprocessen 
både kan hålla dem isär och röra mig mellan dem. Det ena rummet 
utgörs av den kontext där ett visst skeende visar sig och upptäcks i ett 
erfarenhetsbaserat exempel. I – låt mig kalla det – upptäckarkontextens 
rum riktar jag alltså uppmärksamheten mot ett specifikt fenomen, 
nämligen den berättelse jag inledde kapitlet med: en sjuårig flicka som 
ställer sin fråga om minnena kan ta slut när de används. När vissa 
särdrag visar sig i det undersökta fenomenet väcks frågor som sedan 
riktas mot undersökningen andra arbetsrum, nämligen den teoretiska 
och filosofiska berättigandekontexten. Vilka filosofiska begrepp och 
tankefigurer är användbara för att förstå det som kommer till uttryck i 
detta fenomen? När begreppen används som förståelseredskap innebär 
det även en ömsesidig kritisk prövning. I vilken utsträckning bidrar 
mötet mellan erfarenhetsbaserad frågeställning och teoriförankrade 
begrepp till större klarhet? Vad förblir oklart i förståelsen av fenomenet 
och så att säga kallar på ytterligare begreppsliga nyanser? I texten som 
följer redovisar jag en filosofisk undersökning och förståelseprocess där 
ambitionen är att läsaren kan följa de frågor jag ställer och de olika 
tankegångar som undan för undan prövas ut som möjliga svar. 

När jag på detta sätt filosoferar genom en erfarenhetsbaserad 
berättelse och ställer återkommande frågor till det som hände när flickan 
ställde frågan om minnena, är det min inlevelse och mitt försök på att 
förstå hennes situation jag redovisar. Flickan gav mig så att säga endast 
frågan. Jag var där och visste något om hennes livssituation. Varför hon 
ställde just denna fråga på det sätt hon valde göra det vet jag inget om. 
Men att hon ställde just denna fråga, det vet jag. 

Om metaforen med de två skilda arbetsrummen och rörelsen mellan 
dem får ange den metodiska karaktären i undersökningen, så ser 
arbetsgången i detta kapitel ut på följande sätt: Inledningsvis etableras en 
filosofisk miljö för de frågor jag ämnar undersöka. Jag presenterar några 
nyckelbegrepp och grunddrag i filosofens Martin Heideggers 
existentialfilosofiska och fenomenologiska ontologi.192 Inbegripet i 
                                                 
192 Heidegger, M. 1981 (1927)  
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denna presentation ligger även min egen förståelse och utveckling av 
dessa begreppsliga redskap i en tidigare studie.193 För att kunna 
undersöka de ontologiska aspekterna av livsfrågebegreppet närmare 
räcker det nämligen inte att göra några spridda anknytningspunkter utan 
jag behöver mera ingående kalla in ett filosofiskt resonemang som 
sammantaget bildar en arbetsmiljö för undersökningen. Vidare använder 
jag några begreppsliga redskap från den fenomenologiska ontologin och 
prövar dessa när jag utarbetar ett förslag till förståelse främst av 
begreppet ’livsfråga’. Därefter tar jag upp några poänger från min 
granskning av sjuttiotalsdialogen mellan forskningsgruppen och 
religionsfilosofen i kap 1 , sätter mitt förslag till förståelse i relation till 
bland annat föreställningen om existentiell grundhållning och begreppet 
’råmaterial’ samt diskuterar detta. Jag avslutar med en kort reflektion 
inför den nu aktuella problematiken om skolan som lärandemiljö för 
barns och ungas livsfrågor.  

 

Filosofisk miljö  
När vi ställs inför olika frågor behöver vi även göra i ordning en miljö 
inom vilken det är möjligt att söka och pröva sig fram till svaren. Jag 
föreställer mig filosofiskt arbete främst som ett görande, som ett 
hantverk där frågeställningar och begreppsliga verktyg bidrar till att 
tanken går, steg för steg. Av dessa undersökande steg bildas efterhand 
sammanhängande tankegångar vars logik och slutsatser åter prövas, 
löses upp och nya stegvisa vandringar påbörjas. Som andra hantverkare 
är jag beroende av en verkstad, en användbar arbetsmiljö för den 
filosofiska undersökningen.  

Miljön för fortsatt undersökning av livsfrågornas kännetecken och 
särdrag vill jag skapa med hjälp av några poänger från filosofen Martin 
Heideggers existentialfilosofiska och fenomenologiska analyser i Varat 
och tiden (1927). Jag vill pröva om dessa ger några användbara 
analysredskap och tankegångar: På vilket sätt kan begrepp som 
livsfrågor och existentiell grundorientering kvalificeras om jag relaterar 
dessa föreställningar till Heideggers ontologi och det sätt han 
undersöker frågan om varat och det varande? Låt mig därför först 
introducera huvuddragen i hans tänkande. 

                                                 
193 Grønlien Zetterqvist, K. 2002  
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I sin genomgång av frågan om varat ser Heidegger att den befinner 
sig mellan två ytterligheter: Å ena sidan lever och verkar vi inom en viss 
förståelse av varat. Den är en självklar och oproblematisk förutsättning 
för vårt görande och tänkande. Å andra sidan är varats mening något 
svårförståeligt, ogripbart och dunkelt. Inför dessa två ytterligheter, med 
självklarheten på ena sidan och dunkelheten på den andra, ställer 
Heidegger två frågor, vilka samtidigt bildar ett vägskäl där val av 
inriktning måste göras: 1) Om varafrågan är en självklar förutsättning 
för vårt tänkande, varför skall vi då bemöda oss om den? 2) Om 
varafrågan är självklar förutsättning för vårt tänkande, vad skulle vara 
mer angeläget att utforska än den förutsättning, som alla andra 
förutsättningar förutsätter? Heidegger antar den andra frågans utmaning. 
Då uppstår omedelbart nästa problem: Hur frågar vi efter något som är 
dunkelt? Hur kan vi utarbeta själva frågeställningen om varat?  

Det finns skäl till att varafrågan uppfattas som dunkel: Den 
traditionella och antika ontologins grundbegrepp, menar Heidegger, har 
under historiens gång förändrats bort från det innehåll som de först 
avsågs vara bärare av. Det dunkla vi för närvarande förknippar med 
varat beror inte bara på ett karaktärsdrag hos varat, utan även på det sätt 
som frågan om varat hanterats begreppsligt. Själva hanteringen har 
skapat olika former för, vad Heidegger kallar, “bortskymdhet“ som 
hindrar oss tankemässigt att få tillgång till själva fenomenet, till varat.  

 
Varje fenomenologiskt begrepp eller postulat som har hämtats 
från ursprungliga källor löper, såsom meddelad utsaga, alltid risk 
att urarta. Det förmedlas då vidare såsom förstått blott på ett 
tomt sätt, förlorar sitt rotfäste, och blir till fritt svävande tes. 194  

 
För att undanröja de hinder, som fritt svävande ontologiska teser 
medför, behövs ett vetenskapligt arbete som är vuxen “en kris i sina 
grundbegrepp“195, menar Heidegger. Det är alltså nödvändigt att leta rätt 
på vad han kallar de ontologiska begreppens “födelseattester“. Hur söks 
så dessa? Var finns dessa attester? Frågan om varat blir ledtråd och 
anger riktningen ”mot de ursprungliga erfarenheter ur vilka de första 
och för fortsättningen ledande/normgivande/bestämningarna av varat 

                                                 
194 Heidegger, M. 1981: 60 
195 Heidegger, M. 1981: 27.
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en gång i tiden utvanns.”. 196 Det handlar alltså om att utveckla en lära 
om varat som tar sig bortom ”fritt svävande ontologiska teser” som 
skymmer och att upprätta kontakt med ”ursprungliga erfarenheter”.  
Hur åstadkommer Heidegger denna filosofiska manöver? 

Han gör det genom att argumentera för och ingående visa vad en 
fenomenologisk förståelse av ontologin innebär. Ontologi är, menar 
han, “ möjlig blott såsom fenomenologi“.197 Endast i fenomenologin ges alltså 
tillförlitlig tillgång till det som skall vara tema för ontologin, nämligen 
”de ursprungliga erfarenheterna”. Vad är då utmärkande för hans 
fenomenologiska ansats? Hur frågar vi efter varat, alltså efter den 
förutsättning som alla andra förutsättningar förutsätter? Var och hur 
finns så att säga ”de ursprungliga erfarenheterna” tillgängliga och hur får 
vi tillträde till dessa? 

 

Vad gör vi när vi frågar? 
Här gör Heidegger en vändning som väcker mitt filosofiska intresse. 
Istället för att utarbeta ett systematiskt utfrågande av varats dunkelhet 
med avsikt att stegvis åstadkomma klarhet, vänder han 
uppmärksamheten bort från det dunkla och riktar undersökningen mot 
ett uppenbart fenomen, nämligen själva frågan. Vad gör vi när vi frågar? 
Vad är det som gör att något är en fråga? Frågandets fenomen kan alltså 
ses som en ursprunglig erfarenhet där det är möjligt att fråga efter varat. 
Hur får vi så tillgång till denna källa? 

Varje fråga uppfattar Heidegger som ett sökande, och detta sökande 
“har fått sin föregående/föregripande riktning från det söktas håll.“198 
Frågan innehåller på ett eller annat sätt redan det som den frågar efter 
och som i och med frågan även blir något tillfrågat. När vi frågar efter 
något har denna fråga alltså redan, vad Heidegger kallar, ett “varande“ i 
och med frågarens “egen karaktär av varat“199. Hur är denna poäng 
möjlig att förstå? 

Tanken klarnar något när förståelsen av frågandets fenomen återförs 
till frågan om varat och tillämpas där. När vi ställer den grundläggande 

                                                 
196 Heidegger, M. 1981: 44 
197 Heidegger, M. 1981: 59 
198 Heidegger, M. 1981: 22  
199 Heidegger, M. 1981: 22 
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varafrågan om varats mening finns det efterfrågade varat redan på plats 
hos frågaren därför att hon eller han är och har i kraft av detta faktum 
en “genomsnittlig och vag varaförståelse“200 Denna förståelse är dunkel, 
men ändå inte fullkomligt obekant, menar Heidegger. Hur kan denna 
nyans förstås? 

Återgår vi till berättelsen om flickan som frågar om minnenas 
beskaffenhet och prövar Heideggers tänkande i detta sammanhang ser 
jag följande: När hon frågar om ”minnene kan brukes opp” är hon själv 
redan en som minns. Hon har en vag förståelse av vad minnen är i kraft 
av att hon minns sin pappa och har därför en ursprunglig erfarenhet om 
vad det att minnas innebär. När hon ställer frågan om minnenas 
beskaffenhet blir denna vaghet något tillfrågat och genom att vagheten 
blir tillfrågat, möts frågan med något ”från det söktas håll” när frågan 
ställs. 

 

Ett fritt svävande, diffust vara? 
Det självklara faktum att vi är, att vi minns rymmer alltså samtidigt även 
möjligheten till att lokalisera platsen där vi kan förhålla oss till det 
dunkla, det vill säga vad detta faktum att vi är kan betyda. Det gör att 
varat som fenomen inte kan isoleras och tillfrågas som något fritt 
svävande, diffust metafysiskt vara, alltså som ett fristående vara i sig. 
Undersökningen måste däremot riktas mot ett specifikt varande, någon 
eller något som är, ett uppenbart och självklart fenomen som till 
exempel det vi gör när vi ställer en fråga. Varat är alltså principiellt 
tillgängligt i något eller någon som är, men vad gör vi för att få 
förståelsemässigt tillträde till det? Vad innebär att arbeta med en 
fenomenologisk ontologi som grundläggande förutsättning i 
filosoferandet? 

Det innebär för det första att intressera sig för en verklighet som är 
beroende och inneboende i det vi kan se, erfara, uppfatta. Ändå räcker 
inte detta riktade intresse. Tillgängligheten till fenomenet uppstår 
nämligen inte med en inneboende automatik. Den fenomenologiska 
undersökningens avsikt är att “låta det som visar sig ses som det visar 
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sig utifrån sig själv.“201  Fenomenologin har tagit i sitt grepp, menar 
Heidegger, det som “utifrån sitt innerligast egna sakinnehåll kräver att 
bli fenomen.“202 Här finns som jag förstår dessa poänger en aspekt som 
handlar om att låta något visa sig ”utifrån sig själv”. Det handlar också 
om att stå inför ett innehållsligt krav: Detta något vill så att säga inte 
godtyckligt låta sig visas hur som helst.  Det som blir fenomen i en 
undersökning blir det “utifrån sitt innerligast egna sakinnehåll”. Det 
räcker alltså inte att uppmärksamma endast en sida av den intentionala 
akten – hur ett visst fenomen visar sig för oss – utan vi behöver även 
förstå fenomenet utifrån dess ”innerligaste egna sakinnehåll”.  

Inför detta krav preciseras den fenomenologiska undersökningen. 
Det varandes vara måste bli “förhört [abgefragt] med avseende på sitt 
vara.“203, menar Heidegger. Hur går detta “förhör“ till? Här gör 
Heidegger en liknande vändning som den han genomför med 
anledningen av varafrågan. I stället för att essensialisera och avgränsa ett 
visst fristående sakinnehåll som förväntas komma fram när vi hör oss 
för hos något varande, riktar han uppmärksamheten mot själva 
varseblivningen av ett visst fenomen: Det enkla, sinnliga förnimmandet 
är alltid sant i den bemärkelsen att seendet ser alltid former och färger 
och hörandet med nödvändighet måste höra ljud. På samma sätt är det 
möjligt att vara och i kraft av detta faktum bli varse varandets vara 
“utifrån sitt innerligast egna sakinnehåll”.  

 

Frågan, frågaren och fenomenet 
Låt mig sammanfatta min förståelse av Heideggers fenomenologiska 
ontologi så här långt: I och med att vi enligt Heidegger inte kan isolera 
varafrågan och tillfråga varat som något fritt svävande, essentiellt, 
metafysiskt vara som förlorat sitt rotfäste i de ursprungliga 
erfarenheterna, måste vi ställa varafrågan på ett annat sätt och på en 
annan plats. Genom att exempelvis undersöka frågandet 
fenomenologiskt kan vi lägga märke till att, när vi frågar efter något, har 
denna fråga och det som efterfrågas redan ett varande i och med 
frågarens egen karaktär av varat. Som jag förstår detta konstitueras alltså 
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frågans är i kraft av frågarens är. Även det, som frågan frågar efter, 
inbegrips i denna konstituering. Här finns, vad Heidegger kallar, “en 
genomsnittlig och vag varaförståelse“204, som är dunkel men inte 
fullkomligt obekant. Hur gör vi så för att bekanta oss med den? 

Som jag förstår den fenomenologiska analysen förutsätter den 1) att 
jag frågar, 2) att det är jag som frågar och inte ett allmänt man205 och 3) 
att jag tillfrågar något som jag av olika anledningar låter vara föremål för 
mitt intresse. I kraft av dessa tre förutsättningar kan en ontologi, en lära 
om varat ta form som ger ett tillförlitligt tillträde till varat. Den 
fenomenologiska ansatsen är alltså, som jag förstår den, beroende av 
uppriktighet och intentionalitet. När vi i en fenomenologisk analys 
vänder oss mot något, dryftar detta som något, och därigenom öppnar 
upp betydelser, kommer vi inte i kontakt med frågans och frågarens 
“vaga och genomsnittliga varaförståelse“ om frågan i själva verket är ett 
påstående och frågaren i själva verket är en kverulant och det som 
tillfrågas är något som redan är förutsatt eller indifferent. Det är 
nödvändigt att identifiera frågan som en äkta fråga och frågaren som en 
faktisk och angelägen frågare om detta varande kan tillfrågas med 
avseende på varat. Det finns därmed ett anspråk på äkthet i 
fenomenologin som i sin tur är en förutsättning för tillförlitligheten. 

Den fenomenologiska analysen förutsätter alltså ett trepartsvillkor 
som kräver ett processuellt samspel mellan frågaren, frågan och 
fenomenet. Vi kan därför inte isolera en del, exempelvis frågaren och 
höra oss isolerat för hos henne eller honom. Som jag uppfattar detta 
behövs både det utrymme som uppstår mellan tre element och den 
rörlighet som sker i samspelet emellan dem om den fenomenologiska 
analysen skall fungera. 206 

För att riktigt komma åt den tankefigur och logik som tecknar sig här 
kan vi tänka oss frågaren, frågan och fenomenet som tre grundläggande 
villkor för den fenomenologiska analysen. Vad som behövs utöver dessa 
tre villkor är en kombination av alla tre, nämligen vad jag ovan har kallat 
för ett processuellt samspel mellan frågaren, frågan och fenomenet. 
Detta samspel pågår i en samtidighet. Vi bör heller inte tänka in en 
logisk succession – att först finns en frågare, sedan uppstår frågan och 
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därefter kommer fenomenet in. Både frågaren, frågan och fenomenet 
tänks som samma varande.  

 

Människans möjligheter 
Föreställningen om den angelägna frågaren förstärks ytterligare när det 
gäller frågor som specifikt rör den mänskliga existensen. Människans 
vara, menar Heidegger är inte ett fritt svävande metafysiskt vara i största 
allmänhet som varje människa är ett exemplar av. Det vi utfrågar när det 
gäller människans vara är det specifika varande och levande vi är var och 
en av oss. Detta varande förstås vidare alltid som ett personligt jag är- 
varande som “förhåller sig till sitt vara såsom till sin innerligast egna 
möjlighet.“207 Denna möjlighet skall inte förstås som något personen har 
och förfogar över. Människans möjligvaro är det som hon eller han är 
och på ett eller annat sätt förstår. I kraft av dessa egna möjligheter kan 
människan välja och på så sätt skapa sin personliga existens. Detta ger, 
som jag förstår det, en öppen bild av människan, som ständigt är 
inbegripen i ett existentiellt gestaltningsarbete, ett arbete som omfattar 
inget mindre än det egna livet och de möjligheter som inbegrips i det. 

När Heidegger fäster den dunkla frågan om varat i ett tillgängligt är, 
avstyr han samtidigt tendenser som riskerar att abstrahera och 
därigenom distansera frågan. Är-et finns alltså här mitt i det personliga 
varande som pågår i varje människa. Men innebär inte denna självklarhet 
också en isolering av människan? Blir hon inte fångad i sitt eget här? Inte 
nödvändigtvis, menar Heidegger, om vi låter detta här-et ingå i en större 
lokalisering, i en helhet. Hur föreställer han sig detta större 
sammanhang?  

Den avgörande frågan rör förhållandet mellan människan och 
världen. ”Det är inte så att människan först och främst ‘är’ och sedan 
därutöver till ‘världen’ har en viss vararelation, som hon alltemellanåt 
lägger sig till med.”208 Människan förstås alltså inte som ett fristående 
varande som ibland upprättar en relation till världen, utan hon är redan i 
relation och är därför ständigt i världen. För att befästa människans 
ständiga relation till världen kallar han ”i-världen-varon” för en 
”existential”. Detta grundläggande villkor för människans existens visar 

                                                 
207 Heidegger, M. 1981: 67 
208 Heidegger, M. 1981: 83 

Gunnarsson, G., Grönlien Zetterqvist, K. och Hartman, S. (2009) Livet tillfrågas. Gem-rapport 7



120 

sig i människans kontinuerliga förnimmelse och bestämmande av 
världen, när

människan “vänder sig mot och dryftar något såsom något.“209 En 
förutsättning för att människan kan förnimma och bestämma något som 
något, menar Heidegger, är att hon är förtrogen med världen.  

Som jag förstår den fenomenologiska föreställningen om den öppna 
kontakten mellan människan och hennes omvärld bygger den inte på 
antaganden om någon form av holism som kan tänkas oberoende av 
människans existens. Det handlar heller inte om en logik som sätter den 
ena eller den andra parten i ett primärt eller sekundärt förhållande till 
den andra. Det är heller inte så att människan först tar sig ut ur sin inre 
sfär för att därute möta världen. Tvärtom ser Heidegger att människan 
alltid är där ute i den redan upptäckta världen. Av detta följer inte att 
hon med detta inte också är här inne hos sig själv. Därute och härinne 
utesluter alltså inte varandra. De är heller inte poler i en dialektisk 
process där en position ger förutsättning för en annan. Vi befinner oss 
på båda platserna samtidigt därför att dessa är inom samma, vad han 
kallar, “varasammanhang“210  

 

Att förstå livsfrågan som en varafråga 
Med några poänger från Heideggers ontologi som grund och med min 
egen förståelse och utveckling av de begreppsliga redskapen i en tidigare 
studie, har jag nu tillgång till en begreppslig verkstad, en möjlig 
förståelsemiljö för de frågor jag inledningsvis ställde kring begreppen 
’livsfråga’ och ’existentiell grundorientering’. Jag tar mig först an 
livsfrågans kännetecken och särdrag. På vilket sätt är det möjligt med de 
förutsättningar som just denna förståelsemiljö ger att uppfatta flickans 
fråga som ett exempel på en livsfråga?  

Jag har redan i presentationen av den fenomenologiska ontologin 
använt mig av flickans fråga för att förtydliga varafrågan. När vi frågar 
efter varats mening finns det efterfrågade varat redan hos frågaren. I 
kraft av att människan är innefattar hon en – vad Heidegger kallar – 
“vag varaförståelse“211 Även om denna förståelse framstår som dunkel 
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innebär detta faktum inte att det tillfrågade varat är fullkomligt obekant. 
I det vaga bor även det som är möjligt att känna igen.  

Denna nyansskillnad kan förtydligas med hjälp av flickans fråga. När 
hon frågar om minnena kan ta slut när de används, har hon redan en 
ursprunglig erfarenhet av vad det innebär att minnas. I kraft av den 
fråga som hon ställer blir hennes erfarenhet alltså något tillfrågat, och i 
och med detta kan erfarenheten av att minnas möta frågan ”från det 
söktas håll”. Förutsättningen för detta bemötande är emellertid det 
faktum att frågan ställs. Om inte den ursprungliga erfarenheten av att 
minnas blir något explicit tillfrågat, uteblir bemötandet och den vaga 
förnimmelsen av vad det är att minnas förblir vag och endast oroande: 
Tänk om mina minnen tar slut om jag använder mig av dem fel och för 
ofta!  

En livsfråga ställs alltså utifrån de ursprungliga erfarenheterna av att 
finnas till, av att vara levande och varande, av att vara en som minns. 
Samtidigt har de svar som söks samma ursprung som frågorna de utgår 
från. Vid första påseende kan detta se ut som en sluten cirkel. Frågan 
utgår från, möts av och återgår till samma källa, nämligen frågerskan 
som minns. Slutenheten öppnas emellertid upp om jag håller mig kvar 
inom den fenomenologiska ontologin och hämtar upp ytterligare 
nyanser från denna tanketradition. Frågan, frågerskan och fenomenet är 
tre villkor som behövs var för sig. Samtidigt är det inte tillräckligt med 
dessa tre villkor.  I den fenomenologiska analysen räknas även 
kombination av alla tre, nämligen vad jag ovan har kallat för ett 
processuellt samspel mellan frågerskan, frågan och fenomenet som en 
avgörande förutsättning. Detta pågående samspel bryter den slutna 
cirkelgången. Öppenheten förstärks ytterligare i och med att 
samspelsprocessen tänks pågå i en samtidighet. Vi bör alltså inte tänka 
logisk succession – att först finns en frågare, sen uppstår frågan och så 
kommer fenomenet in. Både frågaren, frågan och fenomenet tänks som 
samma varande därför att det varande är enligt Heidegger ”allt som vi 
talar om, som vi menar, som vi förhåller oss till på det ena eller det 
andra sättet; varande är också dét, och de sätt varpå, vi själva är.“212  

Med den obrutna enhet som bildas i kombinationen av dessa villkor i 
åtanke vill jag ändå för en stund undersöka varje del för sig. 
Undersökningens fortsatta riktning kan metaforiskt beskrivas som när vi 
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studerar något genom ett förstorningsglas. När en detalj studeras görs 
det i full medvetenhet om att den ingår i en helhet som hela tiden finns i 
randen av det som särskilt studeras. Hur är det möjligt att förstå 
livsfrågans kännetecken och särdrag om jag med den fenomenologiska 
ontologin som grund uppfattar flickans fråga om minnena som ett 
exempel på livsfråga?  

  

Livsfrågerskan 
Flickan minns sin pappa. Samtidigt går det upp för henne att hon aldrig 
kommer att få flera minnen av honom än de hon nu redan har. Det 
tillkommer alltså inga nya minnen. I vetskapen om detta definitivt 
stängda minnestillflöde står hon inför en oroande gräns: Hur bör hon 
nu använda sina minnen? Risken finns att hon kan använda dem på ett 
sätt så att de plötsligt en dag visar sig vara förbrukade och att det 
därefter blir helt tomt – lika tomt som det blev efter hennes pappas död. 
Oron inför tomheten har även ytterligare en dimension.  

Flickan är sju år. Hon frågar utifrån de ursprungliga erfarenheter som 
hennes varande i dessa sju år har givet henne. Samtidigt frågar hon inför 
det liv hon på ett eller annat sätt anar att hon har framför sig. Hon 
förnimmer redan något av vad det kan komma innebära för henne att 
leva ett helt liv utan sin pappa. Denna förnimmelse ökar oron: Hon är 
inte endast orolig över att minnena kan ta slut. De är fina minnen, och 
hon vill så att säga bevara det fina. Hon är även orolig över att hon själv 
kan komma att använda dessa minnen på ett sådant sätt nu att de inte 
finns där när hon verkligen skulle behöva dem sedan i en påtaglig men 
även obestämd framtid.  

Flickan är alltså en som minns i det ögonblick då hon ställer sin 
fråga, men hon är samtidigt oviss om denna möjlighet kommer att 
kvarstå i det unika liv som är och blir just hennes liv. Den medvetenhet 
som framstår här skulle kunna exemplifiera vad religionsfilosofen kallar 
för ”existentiellt medvetande”, nämligen subjektets omedelbara och 
totala medvetande om sig själv ”som en dynamisk existens”213. Det 
existentiella medvetande, skriver han vidare är ”ett medvetande om den 
individuella situationen i just den samma situation.”214 Hon befinner sig 
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mitt i en viss situation och är en som minns. Samtidigt är hon medveten 
om den egna ständiga tillblivelsen och undrar – i medvetenhet om detta 
om – även om de minnen hon nu har räcker för hela det liv hon har 
framför sig. 

Hur kan flickans förnimmelse av egen tillblivelse och framtid förstås, 
om jag använder mig av en fenomenologisk ontologi som grund för 
förståelsen? Jag har i föregående avsnitt förtydligat något om vad 
Heideggers menar vara utmärkande för människans vara. Det är en 
existens som alltid förstås som ett personligt varande som “förhåller sig 
till sitt vara såsom till sin innerligast egna möjlighet.“215 Människans 
möjligheter är alltså det som hon eller han redan är. Samtidigt behöver 
människan på ett eller annat sätt förstå dessa möjligheter. Förståelsen 
behövs när hon skall välja och på så sätt skapa sin personliga existens.  

Om jag förstår barnets vaga förnimmelse av växande och framtid 
som hennes innerligaste egna möjligheter, så blir även ansvaret hon 
känner inför denna påtagliga och samtidigt obegränsade framtid 
begriplig. Hon måste förstå vad minnen är så att hon inte hamnar i ett 
läge där den möjlighet hon nu har, nämligen att hon minns sin pappa, 
förspills därför att hon använder minnen fel i förhållande till vad 
minnen är. Medvetenheten om ansvaret för sina minnen skapar även 
den oro som väcks inom henne. Det finns alltså något i flickans existens 
som “ut ifrån sitt innerligast egna sakinnehåll kräver att bli fenomen.“216  
I vetskap om detta – låt mig kalla det – inre angelägna tryck och 
krävande nödvändighet blir hon livsfrågerska, en människa som uttrycker 
och ställer sin livsfråga. 

 

Livsfrågan 
Hur uttrycker så flickan sin fråga? Vilken fråga ställer hon egentligen? 
Här vill jag här återgå till själva formuleringen: ”Kan minnene brukes 
opp?” Det första jag då lägger märke till är att frågan uttrycks som en 
explicit fråga om minnenas beskaffenhet. Hur förhåller det sig med det 
som kallas minnen? Frågan efterfrågar alltså kunskap om vad minnen är. 
Ändå ställer hon inte den direkta frågan: Vad är minnen? I den fråga 
hon ställer finns ytterligare aspekter, nämligen i den förutsätts att 
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minnena är något användbart. Hur minnen bör användas finns därför 
implicit i frågan. Samtidigt – som jag beskrivit ovan – visar svaret på 
frågan om hur hon bäst skall använda sig av sina minnen tillbaka till 
frågan om vad minnen kan tänkas vara. Hon måste ju veta vad minnen 
är så att hon vet hur hon bäst bör använda dem. 

Jag lägger också märke till att även om hon ställer frågan från en 
personlig klangbotten så uttrycker hon inte själva frågan personligt – 
exempelvis: ”Hur ska jag använda mina minnen så att de inte tar slut när 
jag använder dem?” I hennes sätt att språkligt uttrycka frågan framträder 
båda aspekter och villkor som jag inledningsvis förtydligar till detta 
kapitel, nämligen att existensfrågor är personliga, avgörande för det egna 
livet. På samma gång är den specifika livsfrågan gemensammänsklig. 
Den formuleras i det här fallet som en öppen inbjudan till oss vuxna att 
fundera över fenomenet minnen: Vad är minnen och hur fungerar de?  

 Livsfrågan utmärks av sitt språkliga uttryck som riktar sig mot ett 
substantiellt innehåll: Vad utmärker det fenomen som vi kallar minnen? 
Samtidigt blir inte frågan begriplig om vi inte också tar livsfrågerskans 
angelägenhet med i beräkningen. Bakom frågeformuleringen finns en 
genuin och personlig oro. Frågan efterfrågar något som antas vara 
vetbart från en klangbotten av ett livsavgörande engagemang.   

Det finns även ytterligare en poäng jag vill uppmärksamma: När 
frågan riktar sig mot något vetbart, nämligen om minnena kan ta slut när 
de används, blir den också samtidigt en allmänmänsklig fråga. Vi vuxna 
kunde endast möta flickans fråga med de ursprungliga erfarenheter vi 
själva hade av att minnas: Hur umgås jag med mina minnen? Har de 
bleknat bort därför att jag använt dem för ofta? Eller har mitt sätt att 
minnas mina döda genom åren ständigt hållit minnena vid liv? 
Livsfrågan skapar så att säga en rörelse från det exklusivt och intensivt 
personliga till det inklusivt och extensivt gemensammänskliga. Det är 
viktigt att lägga märke till att rörelsen går via något som antas vara 
vetbart, nämligen ett gemensamt fenomen som vi kan ställa frågor till. 
Det handlar alltså inte om den korta och den direkta rörelsen från min 
erfarenhet till din. Det finns ett gemensamt fenomen för intresset, 
nämligen det mänskliga liv som livsfrågan riktas mot. 
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Livsfenomenet 
Vilket liv är det flickans fråga gäller? Här vill jag återknyta till några 
poänger som redan är nämnda ovan i avsnittet Livsfrågerskan. Flickan är 
ett barn och endast sju år. När hon frågor om minnena gör hon det 
utifrån sina erfarenheter av att finnas till under de år hon har levat. Livet 
förstås då som faktiska erfarenheter av att leva. På samma gång går det 
inte att förstå livsfrågerskans angelägenhet och oro om vi inte också tar 
med i beräkningen det liv som hon frågar inför och som hon på något 
sätt anar ligger framför henne. Vad kan det komma innebära att leva 
hela livet utan pappa? Livet som hon frågar inför blir – inte minst i kraft 
av oron – något förnimbart, alltså ett påtagligt liv. Samtidigt är hennes 
framtidsliv omöjligt att omfatta. Det påtagliga och det obestämda livet 
ryms så att säga inom samma beskrivningsbild. Hur är dessa nyanser 
möjliga att förstå inom en fenomenologisk tankefigur?  

Inledningsvis ser jag ett sätt att skapa begriplighet kring en 
föreställning om livet som både har plats för det påtagliga och det 
obestämda. Livet kan i allmänhet lätt uppfattas som något diffust, 
metafysiskt och essentiellt fenomen, det vill säga allt eller inget. Men i 
och med att det fenomenologiska intresset alltid riktas mot ett specifikt 
varande, någon eller något som är, framträder livet ständigt som något 
påtagligt och konkret. Därför är livet tillgängligt för frågor. Det som då 
tillfrågas är ingen dold, undflyende agenda utan något uppenbart, 
exempelvis de direkta erfarenheter vi har av att minnas. Flickans liv 
rymmer hennes ursprungliga erfarenheter av att finnas till, och detta liv 
kan hon ställa frågor till. Livet är alltså inte ett abstrakt fenomen, utan 
kan förstås som varat vilket förnimms och tillfrågas i kraft av och 
genom flickans specifika varande. 

Hur kan då den andra aspekten av beskrivningsbilden förstås – det 
obestämda framtidslivet? Det är inte minst här som flickans oro vaknar 
och livsfrågan ställs. Jag vill återknyta till Heideggers tanke om vad som 
utmärker just människans varande. Det mänskliga varande är alltid 
personligt. Människan är inte ett exemplar av en större generalitet, utan är 
ett specifikt jag är-varande som ständigt “förhåller sig till sitt vara såsom 
till sin innerligast egna möjlighet.“217 Det obestämda framtidslivet som 
flickan frågar inför är dessa egna möjligheter som, enligt Heidegger, inte 

                                                 
217 Heidegger, M. 1981: 67 
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bör förstås som något personen har och disponerar över utan snarare 
något hon är. Det är även centralt att människan på något sätt förstår de 
möjligheter hon är då det är i kraft av dessa som hon väljer och 
därigenom skapar sitt nuvarande och kommande liv.  

Framtidslivet som flickan frågar inför är alltså inte obestämt i 
betydelsen av radikal distans; som om det liv som skall komma skulle 
ligga någon annanstans än där flickans just nu är i sin existens. Ändå 
kvarstår en skillnad mellan det omfattbara livet hon ställer frågor utifrån, 
alltså de ursprungliga erfarenheterna hon har av att leva med sin pappa 
och efter hans död minnas honom, och det – låt mig kalla det – 
oomfattbara möjlighetslivet som hon står i och inför. Vilket liv är det 
som tillfrågas här? Hur är det möjligt att föreställa sig och förstå detta 
liv? Flickan behöver förstå hur hennes möjligheter att minnas även skall 
kunna kvarstå som möjligheter i framtidslivet när varje ny dag 
tidsmässigt fjärmar henne från ett vardagsliv med sin pappa. Hur går det 
att göra själva livsfenomenet begripligt?  

 

Att vara kroppssubjekt 
Inför denna frågeställning vill jag knyta an till några poänger från en 
egen tidigare religionsfilosofisk undersökning218. Den bearbetar 
förhållandet mellan ett visst mänskligt erfarenhetsområde och behovet 
av en ontologi som har plats för och svarar an till den verklighet som då 
erfares. Behovet framkommer ur en bakgrund av brist. De ontologier 
som präglar dominerande verklighetsuppfattningar möter den erfarande 
människan med begreppsliga sammanhang som snarare förvanskar än 
bekräftar erfarenheten eller uppvisar stumhet inför de livsfrågor som 
ställs i den givna situationen. Det är nämligen i förhållande till 
livsmeningsfrågorna som behovet av en ontologi som faktisk möjliggör 
denna förståelse blir aktuell.  

Själva gången i den fenomenologiska undersökningen är av vikt, 
alltså först identifieras och beskrivs ett visst och särskilt varande – i 
detta fall handlar det som vad som sker när födelse sker. Alla människor 
är – fram till i dag – födda av en föderska. Det är en påtaglighet och ett 
grundvillkor i mänsklig existens: Människan föder och föds. Det jag 
särskilt uppmärksammar i min undersökning är föderskans specifika 

                                                 
218 Grønlien Zetterqvist, K.  2002 
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situation och erfarenhet. Hur kan detta kroppsliga och existentiella 
varande som föderskan erfar överhuvudtaget bli beskrivbart och 
förståeligt?  Sedan ställs frågan om hur det som sker när födelse sker 
kan informera och prägla en verklighetsförståelse. Det övergripande 
syftet med undersökningen är alltså inte endast att påvisa och kritisera 
bristen i och risken med olika patriarkala ontologier, som på olika sätt 
idealiserar eller marginaliserar föderskan och födandets erfarenhet. 
Syftet är främst konstruktivt: Vilken ontologisk förståelsemiljö kan 
skapas fram, om fenomenet födelse med dess skilda och sammanvävda 
nyanser ligger till grund för tänkandet? Denna ansats har även ett vidare 
ärende. Vad lär vi oss om livet i det rum där födelse sker?     

Låt mig kort beskriva undersökningens tillvägagångssätt: För att få 
tillgång till det jag vill undersöka bad jag en barnmorska – som under ett 
långt yrkesliv gång på gång bevittnat och bistått föderskan – att beskriva 
vad som sker när födelse sker. Hon för genom sin berättelse så att säga 
skeende till språk, till en berättelse som jag i olika omgångar söker förstå 
och föra vidare till filosofi. Centralt i denna berättelse blir 
föreställningen om att kroppen vet. Kvinnan får i kraft av sin kropp 
kännedom om födandets fenomen. Vetskapen om vad som sker när 
födelse sker uppstår alltså inte primärt som en konsekvens av en extern 
information om kvinnokroppens funktioner. Det handlar snarare om en 
vetskap som möter föderskan inifrån hennes egen kropp. Barnmorskan 
ser som sin centrala uppgift att stödja och uppmuntra kvinnan in i detta 
fysiska och existentiella egenmöte.   

Poängen med egenmötet där kroppens vetskap blir en del av 
kvinnans medvetna föreställningar om den akt hon befinner sig mitt i, 
bearbetar jag vidare och utvecklar en ontologisk kategori som jag 
benämner med begreppet ’kroppssubjekt’. Med detta begrepp vill jag å 
ena sidan motverka föreställningar som särbehandlar subjektet för sig, 
ett fristående, överordnat eller samordnande subjekt som har kropp. Jag 
vill å andra sidan undvika att hamna i någon form av biologism där 
kroppen vet utan fäste i ett fritt väljande subjekt. ”Med begreppet 
’kroppssubjekt’ låter jag begreppet ’kropp’ skydda subjektet mot att 
uppfattas som isolerat, överordnat och abstrakt, medan begreppet 
’subjekt’ skyddar kroppen mot att uppfattas som objekt för ett subjekt 
som har kropp.”219  

                                                 
219 Grønlien Zetterqvist, K. 2002: 152 
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Om jag med föreställning om att flickan är ett kroppssubjekt som 
grund återtar frågan om vilket liv det är som tillfrågas - hur är då 
aspekten det oomfattbara  möjlighetslivet som hon står i och inför möjligt att 
förstå? Barnet är en växande kropp – ständigt inbegripen i ett påtagligt 
växande.  Flickan vet alltså i kraft av sin kropp att hon växer på liknande 
sätt som föderskan vet i kraft av sin kropp att hon föder. Möjlighetslivet 
förstås då inte som en diffus abstraktion utan som ett påtagligt villkor 
som ständigt är på plats i hennes växande kropp. Hon förnimmer i kraft 
av sin kropp att livet inte är något statiskt utan är oundvikligt en 
process. Det tillstånd hon nu befinner sig i – att hon fortfarande minns 
sin pappa – oroas därför ytterligare av denna kroppsliga vetskap om att 
hon är inbegripen i ett växande, stadd i en ständig förändring.  

En ontologi som räknar in den kroppsliga aspekten i 
subjektsblivande tecknar livet alltså som en oupphörlig föränderlighet. 
Vad kan flickan då veta om framtidslivet? Kommer de minnen hon har i 
dag räcka för allt detta obestämda kommande liv? Förnimmelsen av 
livets pågående föränderlighet ökar därmed hennes oro och det 
existentiella trycket bakom frågan: ”Kan minnena brukes opp?” 
Samtidigt finns ytterligare en nyans. Om livet förstås som kroppslig 
existens framstår även bilden av kontinuitet.  Kroppen är en varaktig 
situation. Det som är och blir länkar sig i kraft av att vi är kroppsliga 
varelser oupplösligt till vart annat. Med blick för livet förstått som 
kroppslig existens ges alltså även utrymme för kontinuitetens 
tillförlitlighet och trygghet. I ljuset av detta sätt att förstå livet kan även 
ett svar finnas inom räckhåll: Din kropp bär dina minnen genom alla de 
levnadsår som ligger framför dig. Dina minnen växer med dig. Därför 
tar de inte slut när du använder dem.  

 

Livsfrågerskan, livsfrågan och livsfenomenet. 
Nu har jag undersökt de tre villkoren var för sig: För att en fråga skall 
kunna förstås som en livsfråga behövs en som frågar, en fråga som ställs 
och ett fenomen som frågan riktas mot och handlar om. Som jag skrev 
inledningsvis till denna del av arbetet är den separerade bearbetningen 
av varje del för sig inte tillräcklig. En fenomenologisk analys behöver 
även uppmärksamma kombination av alla tre villkoren. Den handlar om 
samtidighet och ingen tänkt logisk succession, alltså att först behövs en 
frågare, sen uppstår frågan och så kommer fenomenet in.  Både 
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frågaren, frågan och fenomenet uppfattas som ett samma och samtida 
varande. Vilken ytterligare nyans i förståelsen tillkommer när jag söker 
se samman dessa tre aspekter? 

Den fenomenologiska ontologin intresserar sig för hur varat ger sig 
till känna genom något eller någon som är, alltså något varande. Olika 
ontologier glömmer lätt bort vara-frågan, menar Heidegger. De nöjer sig 
med att undersöka det varande.220 Men den utmaning, som filosofen har 
tagit sig an, är ingen mindre än den att utforska den förutsättning som 
alla andra förutsättningar förutsätter. Detta är även en poäng som jag ser 
som central.  I min föregående undersökning ställde jag frågan: Vad lär 
vi oss om livets beskaffenhet i det rum där födelse sker?221 Här ställer jag 
nu en liknande fråga, nämligen vad lär vi oss om varat när ett barn 
ställer frågan om ”minnene kan brukes opp?” Denna fråga förutsätter 
en ontologi som är intresserad av varje varandes sätt att uttrycka varat. 
Det är en öppenhetens och noggrannhetens ontologi som intresserar sig 
för varje möjlig yttring av allt liv, inbegripet mänskligt liv.  

Om jag här avgränsar mitt intresse endast för det mänskliga livet 
skulle jag kunna beskriva betydelsen av förhållande mellan det varande 
och varat när det just gäller livsfrågor, så här: Varje människas liv är en 
unik existentiell plats som ingår i ett större mänskligt landskap.222 
Flickans oro kring hur hon bör förhålla sig till sina minnen efter sin 
pappa är unik på samma vis som hennes sätt att formulera och ställa sin 
livfråga är det. En ontologi som intresserar sig för det unika med just 
hennes existentiella plats, med just hennes särskilda varande skyddar 
henne från den risk för reduktion som ett inskrivande i en eller annan 
generalitet medför: Så här brukar barn ställa frågor när det förlorat en 
förälder.  

Ändå innebär hennes personliga unicitet ingen isolering. Flickans 
existentiella plats ingår i ett större sammanhang. Platsen som är hennes 
särskilda liv kan omöjligt avskiljas från det mänskliga landskap, som den 
är en del av. Med Heideggers terminologi uttrycks detta förhållande med 
begreppet ’i-världen-varon’. Denna – vad han kallar en existential –- är 
ett basalt villkor för människans existens, ett villkor som visar sig i det 

                                                 
220 Se Lübcke,P. 1988: 219 
221 Grønlien Zetterqvist, K. 2002 
222 Grønlien Zetterqvist, K. 2002: 90 f 
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att människan ständigt förnimmer och benämner världen, att människan 
oupphörligt “vänder sig mot och dryftar något såsom något.“223  

Hur kan vi då beskriva det vidare mänskliga landskap som varje 
existentiell plats ingår i? Det större sammanhanget – som jag har 
refererat till i tidigare avsnitt – förstås inte som en helhet oberoende av 
människans särskilda existens.  Det mänskliga landskapet förstås snarare 
som – med Heideggers terminologi –  ett “varasammanhang“224 Detta 
tecknar sig och framträder i kraft av de varierande uttryck för varat som 
varje varande kan ge. När människan befinner sig på sin existentiella 
plats och ställer sina livsfrågor i kraft av sitt specifika varande blir dessa 
olika uttryck och avtryck även kvalificerade bidrag till en gemensam 
förståelse av varat, av vad det innebär att vara människa. De bidrar så att 
säga till att kartor ritas: Så här kan det vara att vara sju år och undra 
kring hur jag bäst bör använda mina minnen efter min döde pappa.    

Metaforen ’existentiell plats och mänskligt landskap’ räcker ändå inte 
till för att uttrycka det jag ser som centralt. Livsfrågornas intentionalitet 
innebär rörelse. De är funktioner snarare än manifestationer. Här 
behövs begreppet ’existentiell grundorientering’ som tillför landskapet 
rörelsens dimension. Av pedagogernas frågor till religionsfilosofen 
framgick det att de uppfattade en människans livsfråga vara en del av en 
persons existentiella grundorientering. Frågorna ställs alltså för att 
kunna orientera sig i den egna existensen. Var befinner jag mig? Vart är 
jag på väg? 

  

Ett svar 
Låt mig sammanfatta undersökningen så här långt! Om jag som 
religionsfilosof hade fått pedagogernas frågor nu, vilka begreppsliga och 
filosofiska överväganden skulle då kunna bli mina svar? Vad har jag 
uppnått genom att använda mig av fenomenologisk ontologi som 
förståelsemiljö för vad som kan menas med en livsfråga? Jag återknyter 
här till de två villkor och påståenden som inleder kapitlet: 1) 
Existensfrågor är personliga, avgörande för det egna livet. Det finns en 
genuin oro, ett inre tryck som söker sig ut till ett yttre uttryck, till språk 

                                                 
223 Heidegger, M. 1981: 88 
224 Heidegger, M. 1981: 89 
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och blir därmed en artikulerad och precis fråga. 2) Samtidigt är denna 
unika och personliga fråga också gemensammänsklig.  

Om jag börjar i det första påståendet, tydliggörs i kraft av föregående 
undersökning än starkare det som konstituerar en livsfråga, nämligen 
människan, subjektet som ställer frågan och hennes påtagliga oro, 
angelägenhet och engagemang. Det pågår alltså en grundläggande 
orienteringsprocess i och om den egna specifika existensen. Denna 
ständigt aktuella orientering sker både utifrån de direkta och påtagliga 
erfarenheter som människan har av att finnas till fram till nu och det 
oomfattbara möjlighetslivet som ligger framför henne. Om detta unika 
och pågående människolevandet förstås som ett varande som uttrycker 
varat flyttar frågan om vilket liv det är som tillfrågas in i de 
orienteringsprocesser som faktiskt pågår. Det handlar alltså inte om ett 
externt, generellt och metafysiskt liv som kan skådas, förstås och 
tillfrågas som ett fristående fenomen. Varat kommer ständigt till uttryck 
i det varande som pågår.  

Då människans varande förstås som ett kroppsligt varande öppnas 
det även upp för en tanke att barn och unga som växer förnimmer i 
kraft av sin kropp att de är inbegripna i en ständig förändring, en 
förnimmelse som kan öka oron inför framtidslivet. Samtidigt visar jag 
att varande förstått som kroppsligt varande även kan ge tillförsikt. Det 
som nu är länkas till det som komma skall i kraft av den kontinuitet som 
kroppslig existens innebär.    
Hur blir det då med den andra aspekten, nämligen påståendet om att de 
unika och personliga livsfrågor som ställs även har ett 
gemensammänskligt ärende? När jag särskilt uppmärksammar i ett 
föregående avsnitt livsfrågans kännetecken och särart ser jag att den 
fråga som jag bearbetar i detta sammanhang formuleras på ett sätt som 
tydligt riktar sig mot ett substantiellt innehåll, nämligen hur fungerar det vi 
kallar minnen? I kraft av den språkligt uttryckta livsfrågan och det 
efterfrågade innehållet skapas en rörelse från att endast handla om 
privata grubblerier till att även omfatta gemensammänskliga funderingar. 
Flickan i mitt exempel ställer sin livsfråga i ett konkret sammanhang, 
nämligen till oss två vuxna som befinner oss i vardagsrummet, där och 
då hon ställer sin fråga. Vi utgör tillsammans ett varasammanhang, en 
miljö i vilken tyst undran kan bli en artikulerad fråga om den 
gemensamma mänskliga existensen. 
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Båda dessa två ingångar till förståelse av livsfrågans kännetecken och 
karaktär betingar varandra ömsesidigt och en fenomenologisk ontologi 
ger utrymme för detta betingande. Förenklat skulle jag kunna uttrycka 
förhållandet såhär: Individen behöver formulera och ställa sin livsfråga 
för att det liv hon lever – och som samtidigt rymmer svar på hennes 
frågor – även skall kunna bli något tillfrågat. Varasammanhanget 
behöver – för att inte framstå i våra föreställningar som en abstrakt och 
dunkel generalitet – förstås och utforskas i kraft av att dessa livsfrågor 
ställs, bekräftas och respekteras.  

Det finns ytterligare en nyans som behöver nämnas och som har att 
göra med vad som kan menas med livet. Hur kan livet tillfrågas som om 
det är en entitet i sig? Vilka konceptualiseringar av fenomenet liv 
förutsätter alltså begreppet ’livsfrågor’ förstått som frågor både om livet 
och till livet? Med en fenomenologisk ontologi som förståelsemiljö kan 
livet förstås – vilket jag redan har tydliggjort i föregående text – som 
varat. I och med att den förutsättning som alla förutsättningar förutsätter 
visar sig endast i kraft av något specifikt varande – exempelvis det vi gör 
när vi frågar – är livet ständigt tillgängligt för frågor. Även om det dröjer 
sig kvar en dunkelhet kring varats mening är det inte fullkomligt 
obekant. Det finns en ständig tillgänglighet i pågående existens, både det 
personliga varandet och det varandet som visar sig i och som ett 
varasammanhang. Det är alltså möjligt att föreställa sig, menar jag, att 
livet kan tillfrågas utan att förutsätta metafysiska eller religiösa 
föreställningar om livet.  

 Om detta får bli mitt sammanfattande svar på den pedagogiska 
forskningsgruppens frågor vidtar nu ett nytt möte med 
sjuttiotalsdialogen mellan den pedagogiska forskningsgruppen och 
religionsfilosofen. Hur förhåller sig det resonemang jag för i föregående 
undersökning till de begreppsutredande svar som religionsfilosofen 
utvecklar?  Jag knyter i nästa avsnitt an till kapitel 1 och hämtar upp 
några poänger därifrån.  

 

En aktuell dialog? 
Utgångspunkten för ett nytt möte vill jag ta i frågeställningen som jag 
återkommande vänder tillbaka till i kapitel 1’s undersökning, nämligen 
det existentiella i-och-om medvetandet. Begreppet hämtas från 
religionsfilosofens ingående svar på vad som kan menas med en 
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livsfråga. Då tar han sig rätt omgående till föreställningen om ett 
existentiellt medvetande som han förstår han som ”ett omedelbart och 
totalt medvetande av mig som en dynamisk existens”225.  Vidare 
benämner han ”denna psykiska akt som alltså varken är ett medvetande 
exklusivt om jaget eller ett medvetande exklusivt om den yttre världen 
(……) för ett existentiellt medvetande, detta för att antyda dess särart 
som ett medvetande om den individuella situationen i just den samma 
situation.”226 Jag visar med hjälp av en kantiansk anknytningspunkt att 
just denna i-och-om nyans går förlorad när han bygger sin nivåmodell 
och förklarar den med begrepp som råmaterial. Då aktiverar han en 
principiell gräns mellan form och materia, mellan den rationella 
formgivaren och något som i utgångsläget föreligger som formlös 
livsfrågesituation.  

Dualismen mellan form och materia avvisas snarare än bekräftas i en 
fenomenologisk ontologi enligt min förståelse av den. Här finns alltså 
förståelseplats för i-och-om nyansen. När jag med denna ontologi som 
grund undersöker flickans fråga, om minnen kan ta slut när de används, 
belyser jag aspekterna livsfrågerskan, livsfrågan, livsfenomenet inledningsvis 
var för sig. Dock gör jag det under villkoret att dessa tre aspekter ses 
som ett obrutet och samtida sammanhang: För att en fråga skall kunna 
förstås som en livsfråga behövs en som frågar, en fråga som ställs och 
ett fenomen som frågan riktas emot och handlar om. En 
fenomenologisk analys uppmärksammar alltså kombination av dessa tre 
aspekter. På vilket sätt håller denna kombination samman det 
existentiella medvetandets i-och-om nyans?  

Livsfrågerskan befinner i en viss livssituation. Det har gått ett halvår 
sedan hon förlorade sin pappa och nu oroas hon av frågan om hur hon 
bäst bör ta hand om sina minnen efter honom. Oron för radikal 
förändring av nuläget har även sitt fäste i kroppen. Hon vet i kraft av sin 
kropp att hon växer. Från detta kroppsliga i frågar hon om minnenas 
beskaffenhet. Hon ställer sin fråga även ut i ett större sammanhang, till 
två vuxna som finns i hennes omgivning. När hon gör det, formulerar 
hon frågan som en innehållsriktad och gemensammänsklig fundering 
kring ett visst livsfenomen: Kan minnena ta slut när de används?  

                                                 
225 Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975: 31 
226 Ibid: s. 32 
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Om detta sätt att förstå livsfrågornas kännetecken och särart möter 
ett centralt område i BaLi-projektet forskningsgrupps funderingar i 
sjuttiotalsdialogen, vad ser jag då? Forskningsgruppen antar att 
livsfrågor innehållsligt handlar om detsamma för alla barn. ”Eftersom de 
grundläggande villkoren för mänskligt liv till stor del är desamma för 
alla, kan man anta att innehållet i sådana livsfrågor också är desamma 
för flertalet människor.”227  Däremot, menar de, är sättet att konkretisera 
och formulera livsfrågor beroende av ”kognitiv ’style’, språklig 
utveckling, jagutveckling, sociala relationer och miljöbakgrund.”228 Men 
när detta väl är sagt tillägger de en självkritisk fråga: ”Är det meningsfullt 
att skilja mellan form och innehåll i barns livsfrågor som antytts 
ovan?”229  

Jag visar i kapitel 1 att, med religionsfilosofens olika tankegångar via 
begreppet ’existentiell grundhållning’, livsfrågenivå-modellen och 
begreppet ’råmaterial’, hamnar frågan om form och innehåll i en dualism 
mellan form och materia. Mitt svar tar en annan väg. Jag har i detta 
kapitels undersökning sökt visa att om vi vill förstå livsfrågornas 
kännetecken och särart kan inte livsfrågans innehåll, alltså vad den 
handlar om, skiljas från hur den språkligt uttrycks eller vem det är som 
uttrycker den. Även om subjektet som frågar är rätt dolt i 
sjuttiotalsdiologen anas vem-et när forskningsgruppen skriver om 
betydelsen av att en existentiell fråga är en angelägen fråga: ”Med andra 
ord blir då en och samma fråga en livsfråga för den engagerade, men 
inte för den ointresserade.”230 Subjektets betydelse är också centralt när 
religionsfilosofen reflekterar inom en existentialfilosofisk tankefigur och 
då beskriver existentiellt medvetande som ”ett omedelbart och totalt 
medvetande av mig som en dynamisk existens”231.  Men detta 
omedelbara subjekt försvinner när han resonerar lojalt inom en 
tankefigur präglad av idealism, dualism och rationalism. Och – som jag 
visar i avsnitten ovan – det subjekt, som främst döljs i detta 
försvinnande, är: barnet. 

                                                 
227 Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975: 10 
228 Dahlberg, Hartman, Pettersson 1975: 10 
229 Ibid s. 12 
230 Ibid s. 44 
231 Ibid s. 31 
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Det horisontella ömsesidiga samtänkandet som behövs för att fånga 
in nyanserna i mitt förslag till förståelse av vad som utmärker en 
livsfråga, alltså mellan aspekterna livsfrågerskan, livsfrågan och livsfenomenet, 
är ett radikalt annat förslag än livsfrågetrappans vertikala hierarki. 
Förståelsen av flickans fråga om ”minnena kan brukes opp” behöver 
alltså inte inom en fenomenologisk tankefigur gå vägen om en 
bedömning av och klassificering av vilken nivå den kan tänkas ligga på: 
Skall den placeras på en förmedveten reflexnivå eller en konventionell 
nivå eller rent utav en metanivå?  

Ett återkommande och centralt tema i detta kapitel handlar om miljö 
för förståelsen av vad som kan menas med en livsfråga.  Jag söker skapa 
en resonerande och filosofisk miljö där det undan för undan så att säga 
bereds förståelseplats inom föreställningar och tankegångar för det 
särskilda som utmärker just detta fenomen. En livsfråga är enligt min 
mening inte vilken fråga som helst. Den är en del av människans 
engagerade och existentiella grundorientering i det egna levandet. För att 
inte släppa detta kännetecken ur sikte har jag i föregående avsnitt visat 
på vikten av att hålla samman i-och-om aspekterna i förståelsen. Med 
denna sammanhållning som förutsättning för tänkandet finns det ingen 
anledning till att skilja vad frågan handlar om från hur den språkligt 
uttrycks. I-och-om kombinationen gör det heller inte relevant att skilja 
vem-et från vad-et och hur-et. Den faktiska existentiella situation som 
frågerskan befinner sig mitt i är ett nödvändigt villkor i förståelsen av 
livsfrågans kännetecken och särdrag. Barnet som livsfrågerska och 
livsfrågare får därmed i kraft av denna tankegång en central plats i 
förståelsebilden. En existentialfilosofisk och fenomenologisk utformad 
ontologi, menar jag, säkrar denna plats. 
 

Ämnesteori för livsfrågeområdet? 
Om jag avslutningsvis relaterar kort mitt religionsfilosofiska förslag 

till förståelse av livsfrågan kännetecken och särdrag till den 
forskningsöversikt som Gunnar J Gunnarsson gör i kapitel 2, vad lägger 
jag då märke till? En allmän kommentar skulle kunna vara att den 
diagnos som BaLi-projektets forskningsgrupp gjorde när de beskrev 
forskningsområdet begreppsanvändning i sin samtid kom också allt bli 
en träffande beskrivning på den utveckling som följde. Begreppsfloran 
blev både vidlyftig och samtidig rikhaltig innehållande en rad varianter 
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med begreppet ’liv’ som gemensam nämnare. Jag lägger också märke till 
att de aktörer som Gunnarsson lyfter fram kommer från olika 
forskningssammanhang, både från pedagogik, teologisk 
livsåskådningsforskning och religionsfilosofi, både från empiriska 
studier och från teoretiska forskningsansatser. Livsåskådnings-
problematik och livsfrågor är enligt min mening alltså en gemensam 
forskningsuppgift för olika forskningssammanhang.   

Vilka positioner, intagna av forskare i den begreppsutveckling som 
fortsatte efter sjuttiotalet, ligger i linje med den jag nu intar? Här finns 
en rad anknytningspunkter som skulle kunna vara intressanta att relatera 
direkt till i fortsatta religionsfilosofiska undersökningar kring 
livsfrågornas kännetecken och särdrag.232  

Följer jag exempelvis kapitlets beskrivning av den begreppsutveckling 
som knyts till Sven Hartman, en av de tre forskare som tog initiativ till 
sjuttiotalsdialogen, ser jag följande uppenbara likheter till mina förslag: 
Livsfrågor förstås av Hartman främst som en funktion i människans 
orientering i tillvaron och sökande efter mening, skriver Gunnarsson. 
Den uppstår ”i en växelverkan mellan den frågandes subjektiva 
uppfattning om sig själv och den yttre situationens faktiska betingelser 
(…) Först när den upplevs som individens egen fråga är den 
existentiell.”233 I den här förståelsen av livsfrågan framhävs subjektet 
som frågar, ett villkor som även är centralt i det förslag jag arbetat fram. 
Det är egenupplevelsen av frågans existentiella angelägenhet som gör 
frågan till just en livsfråga.   

Vidare ser jag en likhet beträffande livsfenomenet. Det handlar om 
en växelverkan mellan yttre villkor och den egna upplevelsen av dessa 
villkor. Gunnarsson beskriver vidare också hur Hartman i senare och 
aktuella texter förstärker betydelsen av den personliga dimensionen och 
växelverkan mellan livsfrågor, livstolkning, liv och handling. ”Ständigt 
nya upplevelser och erfarenheter ger impulser och ändrar den inbördes 
balansen i denna dynamik. Genom kontinuerlig reflektion revideras 
livsfrågornas och livstolkningens innehåll och karaktär.” 234 Dynamiken i 
denna process ser Hartman som en helhet, menar Gunnarsson.  

                                                 
232 Exempel här är Kurtén, Stenmark, Osbeck 
233 Se sid. 55 
234 Se sid. 72 
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När det gäller processförståelsen och helhetsbilden råder det 
uppenbara likheter till det förslag jag utarbetat. Vägen genom den 
fenomenologiska ontologin förstärker även en vidgad sammanhangsbild 
i och med att det blir möjligt att förstå en människas personliga livsfråga 
som en plats där livet visar sig. Vad lär vi oss om varat när en flicka på 
sju år barn ställer sin livsfråga om minnens kan ta slut när det används? I 
kraft av ett barns livsfråga tillfrågas och undersöks det liv vi alla är en 
del av. Intresset för livsfrågornas gemensammänskliga ärende får alltså 
begreppsligt och filosofiskt stöd från en fenomenologisk 
verklighetsförståelse. Detta intresse är inte övergripande i den 
bemärkelsen att det anonymiserar flickans fråga in i en eller annan form 
av generalitet. Både det specifikt personliga och det gemensammänskliga 
behöver samtänkas. Fenomenologin ger utrymme för detta sätt att 
tänka.  

Vilket ärende kan denna religionsfilosofiska förståelsemiljö med de 
begreppsbetydelser och den teorigrund jag föreslår ha till en aktuell 
diskussion om en livsfrågeorienterad didaktik och religionsundervisning? 
Hartman efterfrågar i kapitel 3 en genomarbetad ämnesteori för 
livsfrågeområdet. En brist i Lgr 80’s läroplan var, menar han, att det 
fattades en egen motivering till livsfrågornas centrala plats för området.  
Platsen blev alltså varken ämnesteoretisk eller didaktisk förankrat. Min 
filosofiska undersökning i detta kapitel är ämnat som ett bidrag till en 
sådan ämnesteori.  

Här vill jag emellertid markera att detta endast bör förstås som ett i 
bemärkelsen av att det behövs flera bidrag. En ämnesteori för ett 
skolämne kan knappast skapas endast med begrepp och teorier från en 
forskningsinriktning, exempelvis religionsvetenskap. Att utforma 
teoretisk förståelse som kan ligga till grund för ämnesdidaktiskt 
tänkande och praktik är ett vetenskapligt samarbetsprojekt. Det behövs 
alltså initiativ och visiter som skapar dialog över disciplingränserna inför 
en central forskningsuppgift: På vilket sätt kan skolan vara en 
lärandemiljö för barns och ungas existentiella grundorientering? En 
miljö där deras livsfrågor respekteras och även har möjlighet att 
fördjupas och utvecklas?  

Det är en större frågeställning som enligt min mening fodrar inte 
minst en pedagogisk förståelsemiljö i vilken även empiriska studier 
inbegripes. Därför riktar jag som religionsfilosof frågor till det 
pedagogiska och ämnesdidaktiska forskningssammanhanget: På vilket 
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sätt orienterar sig barn och unga existentiellt i egna människoliv som 
levs i en pluralistisk och komplex samtid? Hur svarar skolmiljöer an i sin 
praktik till det faktum att denna grundorientering pågår under 
skolvardagens många timmar och år? Med vilken didaktisk beredskap 
går lärare in i livsfrågesamtalen? Hur utformar de lärandemiljöer och 
lärostoff som möjliggör att de ungas enskilda frågor även möter ett 
större förståelsesammanhang? Detta är frågor som jag, inspirerad av en 
sjuttiotalsdialog, vill bjuda in till. Vilka samtal kan – nu i 
tjugohundratalets början – komma att äga rum?    
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