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Till Prof. Roland Hallgren 
Denna antologi i religionsdidaktik tillägnas vår kollega Professor Roland 
Hallgren. Prof. Hallgren är i grunden religionshistoriker och hans ursprungliga 
forskningsområden var afrikanska religioner, i synnerhet de som praktiserades 
av yorubafolket i sydvästra Nigeria. Han disputerade i Lunds universitet på 
avhandlingen The Good Things in Life (1988) som fokuserar på yorubafolkets 
religiositet. Några år senare publicerade han ännu en monografi The Vital 
Force: A Study of Àse in the Traditional and Neo-traditional Culture of the 
Yoruba People (1995). Hallgren anställdes som universitetslektor i Högskolan 
i Kalmar 1992. Han blev befordrad professor vid Högskolan i Kalmar 2000 
och 2010 professor i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han är också 
oavlönad docent i religionshistoria vid Lunds universitet. 

 
Som framgår av hans 

bibliografi, har Prof. Hall-
gren bedrivit forskning i 
flera olika områden. Hall-
gren har fortsatt att bed-
riva forskning om relig-
ioner i Afrika, men hans 
fokus har kommit alltmer 
att hamna på religiositet 
närmare hemmet, inklu-
sive studier i svensk folk-
religiositet, livsträdssym-
bolik, och även använd-
ningen av ett vattentema i 
skolans religionskun-
skapsundervisning. 

Idag är Prof. Hallgren 
forskningsmässigt mest 
aktiv inom religionsdidak-
tik, och han deltar aktivt i 

ett ämnesdidaktiskt centrum på Linnéuniversitetet. Hallgren har ämneslärarex-
amen och har varit verksam som lärare i religionskunskap; därmed har han in-
sikt i lärarens vardag och i återkommande utmaningar som religionskunskaps-
lärare möter och förslag på hur de kan lösas. Inom religionsdidaktik publice-
rade han 2003 På jakt efter livets essens - om spekulerande grundskolebarn, 
en bok om grundskolebarns spekulationer om Gud, livet och kamratrelationer. 
Som framgår av hans bibliografi har Prof. Hallgren också skrivit flera bidrag 
till Årsbok för lärare i religionskunskap och andra publikationer som stöd för 

 
Foto: Mats Larsson, Linnéuniversitetet. 
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religionskunskapslärare i deras yrke. Hans artiklar har en personlig, poetisk 
stil, vilket gör dem mer inspirerande och trevligare att läsa än mycket annan 
litteratur i ämnet. 

Roland Hallgren var den ende fast anställda i religionsämnet i Högskolan i 
Kalmar från 1992 till 2003, då jag anställdes. Därefter delade vi på lärarupp-
gifterna fram tills Högskolan i Kalmar gick ihop med Växjö universitet för att 
bilda Linnéuniversitetet 2010. Under denna tid försåg Prof. Hallgren blivande 
lärare i religionskunskap med den kunskap och de färdigheter de behövde för 
att utföra sitt jobb väl. Studenter uppskattade Prof. Hallgrens genuina intresse 
för dem som personer, att han var generös med sin tid och hjälpte dem på 
många sätt i deras studier.  

Prof. Hallgren övergick till att vara professor emeritus 2014. Denna fest-
skrift är bland annat tänkt att fortsätta den forskningstradition i religionsdidak-
tik som Roland introducerade till Linnéuniversitetet. Jag har i denna festskrift 
utgått ifrån en mycket bred definition av religionsdidaktik; författarna upp-
muntrades att skriva artiklar som skulle vara av användning för blivande lärare 
i religionskunskap.  

Roland är en hjälpsam kollega och god vän. Under min tid i Kalmar var 
han alltid tillgänglig, uppmuntrande, en man kunde vända sig när man var i 
behov av konstruktiv kritik. Och den som lyfte stämningen på de olika högtid-
ligheterna vid högskolan och sedermera universitetet med sina blues-
tolkningar. Tack Roland för din vänskap. Vi önskar dig en god fortsättning 
som emeritus! 

 
Hälsar kollegorna 
 
Vid pennan Torsten Löfstedt, redaktör  
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”Det	känns	mera	menings‐
fullt	om	det	handlar	om	det”:			
Värdefrågor,	elever	och	
undervisningens	innehåll	

Niklas Ammert 
 
Roland Hallgren beskriver i boken På jakt efter livets essens hur grundskolee-
lever uttrycker sig kring livets stora frågor, exempelvis glädje–sorg, gott–ont 
och rätt–fel.1 Eleverna är mycket engagerade och bejakar, enligt Hallgren, en 
”värde-full” undervisning. På motsvarande sätt möter, på olika nivåer inom 
utbildningssystemet, elever, studenter, lärare och forskare – inte minst inom 
humaniora – värden som centrala och betydelsebärande delar av sina ämnen. 
Wolfgang Mommsen påpekar att: 

[t]he historian deals constantly with values, ideological positions 
and different normative systems – these are the very fabric of what 
he studies, and their mutual confrontation constitute in a way, the 
dynamism of the historical process.2 

För att tala med den amerikanske historikern George Cotkin, lyfter han fram 
hur historieforskare sedan 1980-talet allt oftare behandlat moraliska och etiska 
frågor, vilket står i kontrast till tidigare ideal om den kyligt objektive veten-
skapsmannen.3 Värdefrågor väcker intresse och ofta har de också varit driv-
kraften till förändringar i samhället.  

Inom det svenska skolväsendet har sedan lång tid tillbaka de statligt fast-
ställda läroplanerna stipulerat att skolans undervisning inte enbart ska för-
medla och stimulera kunskaper och färdigheter, utan att också värden och 
etiska frågor ska behandlas. Värden ska till och med genomsyra undervisning-
en. I läroplanen från det tidiga 1990-talet lyftes begreppet värdegrunden in. 
Värdegrunden är dock ett begrepp som är svårdefinierbart och än mer proble-
matiskt är det i sig mångtydiga begreppet värde. I den från och med 2011 
gällande läroplanen för grundskolan (Lgr 11) formuleras de värden som sko-
lan ska förmedla sålunda: 

                                                        
1 Hallgren 2003, 103 och 150-155. 
2 Mommsen 2000, 48. 
3 Cotkin 2008,  312. 
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska ge-
stalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats 
av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvars-
tagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.4 

  
Den ämnesspecifika kursplanen för religionskunskap formulerar en rad syften 
och beskrivningar kring etiska frågor, värde-, värdegrunds- och livsfrågor. För 
klarhetens använder jag hädanefter i denna text de samlande orden värden 
eller värdefrågor.  

Kursplanen ur Lgr 11 betonar redan i syftesformuleringarna: 
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livs-
frågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska 
undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en 
personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra männi-
skors sätt att tänka och leva.5 

 
I det centrala innehållet betonas vardagliga moraliska dilemman och etiska 
resonemang. Etiska begrepp och etiska frågor lyfts fram. Läroplansmödrarna 
och -fäderna betonar således att undervisningen konkret syftar till att eleverna 
ska stimuleras att reflektera över sitt förhållningssätt och utveckla en personlig 
hållning till livet. Kontentan är att eleverna ska utveckla och uppvisa aktiva 
förmågor. De ska ha förutsättningar att använda sina kunskaper. Det är således 
av vitalt intresse att studera hur dessa frågor och förmågor kan konkretiseras 
och hur eleverna upplever dem. 
 

En glimt av tidigare forskning 
Under perioden från 1919 var etikrelaterade frågor framträdande i skolans 
styrdokument, men sedan 1994 har det mera allmänt orienterade begreppet 
värdegrunden vunnit mark i styrdokumenten och den didaktiska forskningen 
har följt utvecklingen. I den religionsdidaktiska forskningen finns några stu-
dier av etiska frågor, livsfrågor och tankar om livet, men de behandlas tämli-
gen översiktligt.6 Om vi gör en internationell utblick konstaterar religionsdi-
daktikern Robert Jackson att undervisningen i religionskunskap ofta innebär 
att eleverna ska träna sina etiska färdigheter och genom diskussionsövningar 

                                                        
4 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/ curricu-
lum.htm?tos=gr&a=1#anchor_1. (Avläst 2013-11-06). 
5 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap 
(Avläst 2013-11-06). 
6 Löfstedt 2011. 
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förbereda sig för att kunna handla i liknande situationer.7 Detta ligger helt i 
linje med formuleringarna i de svenska styrdokumenten. 

Den 2003 genomförda nationella utvärderingen av skolan i Sverige 
(NU03) är det senaste och största statistiska material som finns att tillgå när 
det gäller elevernas uppfattningar. Några noterbara resultat är att det i första 
hand är de stora frågorna som upptar elevernas tankar. Över 70 % funderar 
ofta eller ibland över meningen med livet, framtiden och döden. Mer än hälf-
ten funderar ofta eller ibland över kärlek och krig, och nära hälften funderar 
över miljö, världens tillkomst och om det finns någon gud. Färre funderar över 
om ingen vill vara kompis med dem och om varför en del föräldrar skiljer sig. 
Ungefär en tredjedel av eleverna svarar att de tänker på detta ofta eller ibland. 
Då det gäller frågorna kring relationer mellan människor svarar å andra sidan 
30 % att de aldrig tänker på dessa.8  

Det finns också tidigare undersökningar som behandlar barns och ungdo-
mars funderingar kring livsfrågor.9 Ulf Sjödin finner till exempel att frågor 
rörande krig och fred, kärlek och livets mening är viktiga för ungdomar. Det 
som enligt Sjödins undersökning är viktigast är frågan om alla människors lika 
värde och narkotikafrågor. Vid en jämförelse mellan ungdomars svar 1971 och  
1994 framträder ett något minskat intresse för de här aktuella frågorna till 
förmån för frågor kring jämställdhet, ansvar och narkotika. I resultaten från en 
annan studie värderas frågor kring kamratskap och mobbning högst tillsam-
mans med frågor kring döden.10 

I akt och mening att empiriskt bredda och samtidigt ge fler infallsvinklar 
till frågan om värdefrågor i skolans undervisning och hur elever hanterar 
dessa, kommer jag i detta kapitel att redovisa två empiriska delundersökningar 
som belyser hur ungdomar betraktar värdefrågor i undervisningen och hur de 
förhåller sig till att konkret tillämpa värdebegrepp. Den ena rör hur elever i 
årskurs 8 och 9 beskriver hur värdefrågor och etiska frågor uttrycks i historie-
undervisningens innehåll, huruvida undervisningen bör behandla värdefrågor 
samt hur undervisningsinnehåll och värden relateras till varandra. Den andra 
undersökningen berör hur eleverna förhåller sig till skuld och gottgörelser 
efter orättfärdiga handlingar som utförts i det förgångna. Den senare typen av 
tillämpade undersökningar är ovanlig. 

Mot bakgrund av att författaren till detta kapitel är historiedidaktiker häm-
tas de empiriska exemplen ur historieundervisningen. Problematiseringarna 
och de teoretiska utgångspunkterna är dock i lika hög grad religionsdidaktiska. 
 

                                                        
7 Jackson 2004. 
8 Jönsson & Liljefors Persson 2006, 16-21. 
9 Sjödin 1995 och Hartman 2000. 
10 Hartman 2000, 60. 
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Två delstudier 
Det empiriska materialet utgörs av två tidigare undersökningar som här ramas 
in med nya teoretiska tolkningsverktyg. Den första är en studie av elevers 
uppfattningar om relationerna mellan värdefrågor och historia; hur historiska 
kontexter kan förklara värden respektive hur värden kan utgöra en brygga över 
tid och därmed länka det förflutna till nuet och tydliggöra den historiska kon-
texten.11 Den andra är en komprimerad redogörelse för en studie genomförd 
av den finske historiedidaktikern Jan Löfström som har intervjuat finska ung-
domar om deras syn på historiska gottgörelser.  

Resultaten diskuteras avslutningsvis i ljuset av tre uttryck för hur ett äm-
nesområde behandlas och betraktas i undervisningen. Det är en typologi i 
vilken jag placerar elevernas resonemang om värdefrågor med huvudsakligt 
avseende på innehåll, på form eller på funktion. I min tolkning kan detta också 
säga något om hur elever eller lärare relaterar sig själva till ämnesområdets 
kärna och budskap. 

En väsentlig fråga att ställa är vad som karaktäriserar ett värde och sålunda 
hur man ”får syn på” ett värde och identifierar det. Enligt filosofen Jan Pa-
točkas definition innebär värden att det varande är meningsfullt12. Just sökan-
det efter mening kan vara en förklaring till att värden och kränkningar av vär-
den genom historien fascinerar. Ett värde refererar till ett tillstånds önskvärd-
het eller icke önskvärdhet, något man önskar ha, få eller göra. I de läro- och 
kursplaner som har varit styrande för svensk skola sedan 1960-talet finns 
främst moraliska värden beskrivna.13 Den uppsättning värdebegrepp som ut-
trycks är i stort desamma under hela perioden fram till idag. Under paraply-
begreppet demokrati slår man fast följande värden som skolans värdegrund: 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 
och utsatta.14  

 

Elevers uppfattningar om värden och historia 
Ljuset riktas här mot hur elever i grundskolans sista årskurser ser på hur vär-
den och historia förhåller sig till varandra. Under vintern 2011 har två nionde-
klasser och en åttondeklass besvarat två enkäter. Den första besvarades av 
sammanlagt 63 elever och den andra av sammanlagt 59 elever. Ingen enkät 
inlämnades helt blank. Totalt bygger denna delstudie således på 112 enkäter 
                                                        
11 Delstudien bygger på min artikel ”Ethical Values and History – a Mutual Relationship” (Ammert 
2013). 
12 Patočka 2006, 99. Se också Taylor 1991, 3. 
13 I den filosofiska litteraturen betonas distinktionen mellan vad som är ett önskvärt mål och vad som är 
medel för att nå detta mål. I fråga om exempelvis ”frihet” behandlas det i läroböcker ofta som både mål 
och medel. Distinktionen är därför inte central i min studie. (Bond 2001, s. 1745.) 
14 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 94, Stockholm: Utbildningsdepartementet 1994, Lpo 94, 
s. 5. 
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besvarade av 63 individer. Den första enkäten innehåller frågor om vad ele-
verna anser är viktigt i historia, om historiska sammanhang kan förklara vär-
defrågor som frihet, alla människors lika värde och demokrati samt om värde-
frågor kan förklara något om historiska sammanhang. Frågorna är således 
öppna och knyter inte an till något speciellt stoff i historieundervisningen. Den 
andra enkäten är annorlunda utformad och består av ett utdrag ur boken Helt 
vanliga män av Christopher Browning. I det citerade avsnittet ska reservpolis-
bataljon 101 utrymma den polska byn Józefów och skicka arbetsföra judar till 
Lublin. Kvinnor, barn och icke arbetsföra ska föras ut i skogen och avrättas av 
exekutionspatruller. Befälhavaren, Major Trapp, ger emellertid soldaterna en 
möjlighet att slippa delta i mördandet. Endast ett fåtal antar erbjudandet. Efter 
texten ställer jag frågor som handlar om hur eleverna uppfattar texten och 
vilka frågor de vill ställa till den. Avsikten med frågorna är dels att se hur 
eleverna reagerar på en text där människovärdet alldeles uppenbart kränks 
genom att oskyldiga människor avrättas. Utgår eleverna från den historiska 
kontexten och låter den rama in kränkningen av värden eller låter de värdefrå-
gorna säga något om den historiska kontexten? Tanken är att utröna hur ele-
verna ser på relationen mellan historia och värden då de har mött en text som 
ger ett tydligt sammanhang och som utgör ett exempel på hur värdedimens-
ionen blir synlig i en berättelse om det förflutna.  

63 elever har besvarat enkäterna. Underlaget är tämligen litet och några 
säkra slutsatser kan inte dras. Jag kan heller inte göra anspråk på representati-
vitet. Däremot är undersökningen hårt fokuserad, vilket innebär att iakttagelser 
kan göras och tendenser kan skönjas. Klasserna kommer från tre skolor, en 
skola i en mindre svensk stad (betecknas I, enkäten betecknas 1 respektive 2 
och eleverna numreras därefter inom respektive skola slumpvis från 1), en 
skola i medelstor svensk stad (betecknas II) och en skola från en stor svensk 
stad (betecknas III).15 
 

En prima vista-syn på historia och värden 
Hälften av eleverna skriver att historia har med värden att göra. Det handlar 
främst om andra världskriget, förintelsen, orättvisor och massdöd. Eleverna 
intar en tydlig hållning då de talar om krig och förintelsen. De menar att vi i 
vår tid ska avskräckas av tidigare fel och grymheter så att de inte ska uppre-
pas: ”Ta lärdom av fel man gjort förr i tiden.”16 Svaren är i linje med resulta-
ten från en intervjuundersökning med elever i årskurserna 6 till 10 i Nordir-

                                                        
15 Jag gör i denna text inte någon jämförelse mellan de olika skolorna och vad dessa eventuella skillna-
der kan tyda på. Särskilda hänsyn tas inte heller till elevernas etniska bakgrund kön eller sociokultu-
rella bakgrund. Åttondeklassen har inte arbetat med andra världskriget och förintelsen ännu. Anled-
ningen till att de är med i undersökningen är tvåfald: Dels vill jag undersöka om de ändå hänvisar till 
förintelsen, det vill säga hur stort förintelsens genomslag är bland ungdomar, dels vill jag identifiera 
vilka andra exempel på värden och historia som eleverna presenterar. 
16 Informant III:1:11 
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land, i vilken hela 19 av 20 intervjuade elevpar menar att en historisk händelse 
ska handla om död eller umbäranden för att betraktas som viktig.17 

På frågan om vad som är viktigt i historia för den enskilde, är det färre som 
avger svar som kan relateras till värden. Det finns emellertid en grupp elever 
som skriver fram värden och ett exempel citeras här: ”Att bevittna de saker 
människor har gjort och är kapabla att göra”18. Svaret fortsätter sedan med 
exempel på folkmord och övergrepp. Av totalt 63 elever svarar 61 på frågan 
och av dessa avger 19 elever svar som berör värden. Var tredje elev svarar på 
en helt öppet formulerad fråga att det är värderelaterat innehåll i historia som 
är det viktiga för dem. 

”Att inte göra om samma misstag och att människor måste behandlas 
rätt.”19 Flertalet av eleverna har uppfattningen att man kan lära något av histo-
rien och att detta något främst innebär att avskräckas från krig, orättvisor och 
övergrepp. Det är med andra ord av ondskan man kan lära något. En allmän 
uppfattning förefaller vara att det var sämre förr och att det ständigt har blivit 
bättre, vilket i viss utsräckning också historieläroböckerna uttrycker. En sådan, 
historiens framstegstanke, är inte ovanlig, utan snarare dominerande bland 
eleverna i denna undersökning. Utvecklingstanken syns också i de svar som 
menar att man inte kan lära något av historien: ”Jag tror inte det för utveckl-
ingen går framåt.”20 

I enkäten ombads eleverna att besvara tre frågor som i något högre grad än 
de inledande frågorna antyder en relation mellan historia och värden. I dessa 
frågor efterfrågas om historia kan handla om värden, till exempel motsatspar 
som rätt–fel, gott–ont, om demokrati, frihet och alla människors lika värde. 
Därtill ställdes frågor om hur historia kan förklara värden och om hur värden 
kan förklara eller tydliggöra historien. De flesta eleverna har uppfattningen att 
historia kan handla om värden. En handfull svarar att de inte vet eller avstår 
från att svara. Även när frågan formuleras på det här sättet väljer de flesta att 
exemplifiera med nazismen och dess syn på människor, med förintelsen samt 
diktaturer och atombomben. Åttondeklassarna anger i några svar franska revo-
lutionen och amerikanska inbördeskriget som exempel på hur frihet eftersträ-
vades.21 Det finns, med andra ord, en större eller vidare palett av svar och 
svaren är inte entydigt negativa i så måtto att man endast ger exempel på kata-
strofer i det förflutna. 

Ur mångfalden av svar finns exempel som avviker från det gängse mönst-
ret genom att de utgår från ett nutida perspektiv: ”Vinnaren skriver historia. 
Tänk om Tyskland vunnit andra väldskriget. Rätt–fel, gott–ont kan bytas när 
man läst olika sidors historia.”22 En annan elev skriver att ”Historia förklarar 

                                                        
17 Barton & Levstik 2004, s. 92-97. 
18 Informant III:1:5 
19 Informant II:1:6. Se också Informant I:1:12, II:1:21 och III:1:4. 
20 Informant: II:1.3 
21 Informant III:1:5, III:1:14 och III:1:18 
22 Informant I:1:9. 
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goda och dåliga val men det är oftast en själv som väljer om man tycker att 
besluten har varit bra eller dåligt.”23 

Några elever för resonemang som går ut på att gott–ont och andra dikoto-
miska värdeomdömen grundar sig på personliga och nutidsbundna uppfatt-
ningar, vilket är uttryck för en medveten och kritisk grundhållning.24 Ytterli-
gare en grupp av svar som avviker kommer från elever som skriver att historia 
kan handla om onda handlingar, men att alla ska få ha sin åsikt. Även dessa 
elever utgår från nuet och betonar att åsiktsfriheten är överordnad budskapen 
från det förflutna. 

När vi kommer till frågan om historia kan förklara värden, ger eleverna ge-
nerellt sett nyanserade svar och en mindre homogen svarsbild. De jakande 
svaren formuleras exempelvis som ”Ja, genom exempel och jämförelser och 
med hjälp av bakgrunden hur man har gjort.”25 Det förekommer enstaka elever 
som gör kopplingar över tid och låter värdefrågan bära sammanhanget och 
innehållet: ”Ja garanterat. Det kan även förklara varför det vi tycker är ont 
idag inte sågs som det då eller tvärtom, ex revolution.”26 Hos de elever som 
menar att historia inte kan förklara värden kan motiveringarna formuleras 
enligt följande: ”Nej, den kan förklara vad som gjordes fel.”27 Eller ”Nej, inget 
kan förklara det. Det är ens egen uppfattning som förklarar vad det är.”28 Även 
här utgår svaren från uppfattningen att det är handlingen som är god eller ond, 
inte att värdeparet godhet–ondska kan förklaras per se. 

Relationen värden och historia belyses i ytterligare en fråga, då eleverna 
ombeds att svara på om det finns värden som kan förklara eller tydliggöra 
historia. De flesta elever skriver ja i sina svar, men i motiveringarna är tvek-
samheten stor. ”Vinnaren skriver historien och det är därför de goda alltid 
vinner.”29 Ett annat exempel är ”Nej, historia är alltför positivt till vinnaren 
t.ex. USA.”30 Även på den här frågan ges ett svar som uttrycker ett samband 
mellan tolkningen av det förflutna och förståelsen för det närvarande: ”Genom 
att det förklarar varför man tyckte så då och vad som är skillnaden till idag.”31 
 

Ett konkret exempel 
Eleverna har hos Browning mött en text som explicit behandlar hur människo-
liv kränks, men också hur förövare ges möjligheten att slippa delta i dödandet. 
Svarar eleverna annorlunda än i de icke kontextberoende frågorna? Svarar de 

                                                        
23 Informant: III:1:12 
24 Exempelvis Informant I:1:2, Informant I:1:6, Informant III:1:7. 
25 Informant II:1:1 
26 Informant III:1:16 
27 Informant II:1:8 
28 Informant III:1:5 
29 Informant I:1:16 
30 Informant III:1:4 
31 Informant III:1:16 
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efter att ha läst texten annorlunda på frågorna om hur historia och värden för-
håller sig till varandra? 

Efter att eleverna läst ett utdrag ur Christopher Brownings Helt vanliga 
män följde frågor som inte är direkta och öppna på samma sätt som i frågeom-
gång ett. Frågorna är av mer resonerande karaktär och eleverna uppmanas 
bland annat att besvara hur de uppfattar texten och huruvida den är relevant 
för dem. Svarsfrekvensen skiljer sig endast marginellt från den första fråge-
omgången, men några svar blir kortfattade och något trevande. 

På frågorna som behandlar just hur eleverna uppfattar texten och vad tex-
ten säger, skriver eleverna att människovärde och brist på människovärde är 
det centrala. Grymhet, tragik och smutsigt krig är andra frekvent förekom-
mande utsagor. I de mer utvecklade svaren lyfter eleverna fram insikten att 
soldaterna fick ett val: ”Jag trodde att man var tvungen att vara med och 
döda.”32 Det stora flertalet betonar att grymheten och autenticiteten är vad som 
väcker intresse och empati. En elev svarar att ”[m]an förstår när man vet bak-
grunden.”33 Det är här, med andra ord, den historiska kontexten som möjliggör 
förståelsen av grymheten i nazisternas handlingar. Det förekommer också en 
rad svar som visar att värden är kopplingen mellan det förflutna och nuet. 
Elever skriver att om man ser från olika vinklar och uppfattningar förstår man 
bättre.34  En elev visar tydligt hur nuets uppfattningar styr tolkningen och 
förståelsen av det förflutna: ”Hade vi inte vetat om att alla, oavsett relig-
ion/hudfärg osv har samma värde hade vi nog inte upplevt 2:a världskriget så 
hemskt som vi gör nu.”35 I ett svar visar sig en tydlig markering mot att värden 
skulle kunna hjälpa eleverna att förstå historia. Det är en elev i årskurs 8 som 
skriver: ”Nej, de (värden) förvränger faktan.”36 Även om informanten menar 
att värden åsidosätter opartiskhet och objektivitet, är svaret ett vittnesbörd om 
elevens uppfattning att värden och värdeuppfattningar har inflytande över 
tolkningen av och synen på historia. 

I syfte att få en bild av hur eleverna uppfattar Brownings text och på vilket 
sätt de förhåller sig till historia och de kränkningar av värden som texten för-
medlar, ombads eleverna berätta vilka frågor de vill ställa till texten. Svaren 
kan delas in i fem grupper. Den första (11 svar) avhandlar hur morden på judar 
över huvud taget kunde ske och varför inte fler protesterade. Den andra grup-
pen (9 svar) innehåller frågor om hur det gick för judarna i byn Józefów. I en 
tredje grupp av frågor (7 svar) undrar eleverna vad som hände de soldater som 
klev åt sidan när Major Trapp gav dem möjligheten. Den fjärde gruppen av 
svar (6 svar) ställer just frågan varför Major Trapp gav dem chansen. I den 

                                                        
32 Informant III: 2:8 
33 Informant I: 2:8 
34 Informant I: 2:5 
35 Informant II: 2:1 
36 Informant III: 2:17 
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femte gruppen svarar 13 elever som ställer frågor om hur soldaterna kunde 
döda oskyldiga och hur de kände: ”Hur kan personerna leva med sig själva?”37 

I samtliga fem grupper av frågor finns ett anslag som baseras på värdeupp-
fattningen att människovärde inte får kränkas och att människoliv inte får 
släckas. Elevernas frågor berör orsaker eller konsekvenser i det förflutna, men 
frågorna grundar sig i nuets värdeuppfattningar, det vill säga, hur eleverna 
tolkar det innehåll som texten förmedlar. 

Den första enkäten innehöll frågor om eleverna menar att historia kan för-
klara värden. Samma fråga återkom i enkät 2, den här gången efter att det 
konkreta exemplet om judar hade presenterats. Eleverna visar i sina svar ex-
empel på uppfattningen att sanna berättelser kan visa goda och onda handling-
ar: ”Ja, man förstår själv vad som är rätt eller fel.”38 Ett annat exempel är: 
”Man måste veta vad som har hänt och sen få tolka och diskutera.”39 En 
mindre grupp elever (ca 20%) menar att frågan om värden är ett eget beslut 
och svarar exempelvis: ”Kanske inte för det är ju alltid vinnaren som skriver 
historia.”40 Frågan följdes upp genom att jag bad eleverna ge sin syn på om 
historia och historieundervisningen bör handla om värden. Risken finns, vilket 
flera historiedidaktiker har påpekat, att undervisningen övergår i morali-
serande och att historia endast blir ett redskap för forstran.41 Huvuddelen av 
eleverna inleder med att svara att historia bör handla om värden. Intressant är 
att de därefter ger resonerande och, i flera exempel, tvekande svar: ”Fast det är 
lätt att döma. Man måste se varför tyskarna lyssnade på Hitler.”42 Eller ”Allt 
kan resultera i gott och ont och det är viktigt att kunna veta och förstå det.”43 
Det framkommer också argument för att historia bör handla om värden: ”Det 
känns mera meningsfullt om det handlar om det.”44 
 

Att gottgöra – tillämpning av värden 
Jan Löfström genomförde under 2008 och 2009 fokusgruppintervjuer med 
sammanlagt 53 gymnasieelever i Finland. Huvudfrågorna var följande: 1) Kan 
man gottgöra historiska orättvisor? 2) Vem kan gottgöra historiska orättvisor? 
Till vem? 3) Hur kan man bäst gottgöra historiska orättvisor? 4) Varför har 
historiska gottgörelser blivit vanligare, tror ni? Frågorna hölls dels allmänt, 
dels specifikt avseende utlämningen av åtta judiska flyktingar till tyskarna 
1942, vilket den finske statsministern Paavo Lipponen bad om ursäkt för 2000. 

                                                        
37 Informant III: 2:5 
38 Informant I:2:7 
39 Informant II: 2:9 
40 Informant I: 2:19 
41 Se exv. Boix-Mansilla 2000, 391. 
42 Informant II: 2:3 
43 Informant III: 2:15 
44 Informant II: 2:13 
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En större grupp elever menar att bristen på historisk kontinuitet försvårar 
möjligheterna till historiska gottgörelser: “Det är svårt att börja fixa det nu”.   

De intervjuade eleverna menade spontant att man bara är ansvarig för vad 
man själv har gjort eller åstadkommit och att ansvaret ligger hos den eller de 
som utövat den orättvisa handlingen. När utövaren har avlidit finns det inte 
någon som har en moralisk förpliktelse. På motsvarande sätt är det svårt att 
gottgöra någon som inte är i livet.45 
Eleverna betonar att det finns ett brott mellan nuet och det förflutna och att det 
moraliska ansvaret därmed är individbundet. Man kan inte ärva ansvaret för en 
oförrätt begången i det förflutna. Relationen mellan det förflutna och nutiden 
är dock viktig att bevara i form av minnen som kan fungera som lärdomar i 
syfte att inte tidigare misstag ska upprepas. 

I några fokusgrupper återgavs dock uppfattningen att historiska gottgörel-
ser ändå kan vara rimliga. En elev säger: “[a]tt staten är nog densamma som 
på den tiden […]”.46 Uppfattningen att det råder en viss historisk kontinuitet 
ger på så sätt stöd åt möjligheten till historiska gottgörelser. En av eleverna 
redogör för ett annat och mer personligt perspektiv. I hans släkthistoria finns 
händelser som ger upphov till skamkänslor. Eleverna menar att en offentlig 
ursäkt eller någon liknande gest kan vara motiverad under vissa omständighet-
er. Från andra elever hörs att händelser under inbördeskriget 1918 är trauman 
som fortfarande behöver bearbetas. 
 

Materiell gottgörelse 
Jan Löfström presenterar också sammanhang i vilka de intervjuade eleverna 
föreställer sig möjligheten till historisk gottgörelse? Ett exempel är en elev 
som svarar att om man från en förfader ärvt en fördel man inte är (eller var) 
berättigad till kan det kännas bra att göra rätt för sig. Rent generellt verkar det 
lättare för eleverna att föreställa sig generationsöverskridande materiella ska-
dor än immateriella skador. De verkar också finna det mer tilltalande att gott-
göra i form av materiell ersättning än en symbolisk eller moralisk gottgö-
relse.47 

Löfströms intervjuer visar att eleverna anser att “gottgörelse” är lika med 
“ersättning”. Det framkom i intervjuerna att några elever tidigare hade disku-
terat frågor om historiska gottgörelser i samband med det belgiska kolonial-
väldet i Kongo och Frankrikes kärnvapenprov på Mururoaatollen på en av sina 
historiekurser. Eleverna hade således viss vana när det gäller frågor om skuld 
och gottgörelse. Denna elevgrupp exemplifierade frågan om gottgörelser med 
nutida problem i Afrika och hur imperialismens strukturella följder innebär 
generationsöverskridande moraliska skyldigheter. I sådana fall menar eleverna 

                                                        
45 Löfström 2012 (b), 78-79.  
46 Löfström 2012 (a), 73.  
47 Löfström 2012 (a), 76-78. 
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att historiska gottgörelser kan vara motiverade. Denna grupp elever var dock 
ett undantag i intervjuerna. Mycket sällan kom frågan om imperialismen och 
dess långa historiska skugga upp. 

Generationsöverskridande immateriella skador var mer sällsynta i elever-
nas reflektioner över historiska orättvisor och gottgörelser. I den offentliga 
debatten är det övergrepp och skador av sådant slag som oftast står i centrum i 
diskussionerna om historiska gottgörelser, medan smärtsamma minnen, för-
tryckta identiteter och utplånade traditioner är nästan helt frånvarande när 
finska gymnasieelever diskuterar skuld och gottgörelser. Några av eleverna 
gav uttryck för tanken att generationsöverskridande symboliska gottgörelser 
kunde vara värdefulla, men då främst som pedagogiska. De kunde tjäna som 
moralisk påminnelse om det som varit och mana till att undvika upprepning-
ar.48 

Eleverna hade uppenbarligen svårt att föreställa sig att immateriella skador 
eller psykologiska trauman kan gå i arv och att symboliska gottgörelser kan 
upplevas betydelsefulla av offrens idag levande släktingar. Det var – och är– 
självfallet svårt för eleverna att leva sig in i offrens situation och föreställa sig 
hennes eventuella behov. 
 

I sammandrag 
Jan Löfströms studie ger oss en rad svar, men resultaten reser också nya frå-
gor. För det första visar resultaten att gottgörelse i elevernas uppfattningar 
främst är liktydigt med ersättning i betydelsen ekonomisk ersättning. Ersätt-
ning av sådan typ är tydligt manifest och innebär att man konkret gör rätt för 
sig genom att betala tillbaka. För det andra visar eleverna liten förståelse för 
att det kan finnas kollektivt immateriellt och moraliskt ansvar eller skuld som 
är generationsöverskridande. En möjlig tolkning av detta är att det i skolans 
undervisning är mycket problematiskt att tala om skuld. Kan man över huvud 
taget ärva skuld till någon annan? Är det möjligt att skuldbelägga en uppväx-
ande generation? Eleverna ser dock att det finns traumatiska minnen från det 
förflutna som behöver bearbetas på olika sätt. Ett fåtal elever visar dock – och 
för det tredje – att skulden och också benägenheten till gottgörelser kan vara 
mer individuellt situerad. Några elever menar att det kan finnas oförrätter i 
släkten som man skulle behöva gottgöra. För det fjärde påpekar Löfström att 
värdefrågor sällan behandlas i den finska gymnasieskolan och att detta är en 
viktig förklaring till elevernas ovana att diskutera frågan om kollektivt minne 
och skuld. Den svenska skolan har mer uttalade mål och krav som behandlar 
värdefrågor och där sätts, som jag tidigare presenterat, elevernas förmåga att 
göra ställningstaganden i centrum.49 En liknande studie har ännu inte genom-

                                                        
48 Löfström 2012 (a), 78. 
49 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/sok-
amnesplaner-och-kurser/subject.htm?subjectCode=REI&lang=sv&tos=gys. (Avläst 2013-11-11.) 
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förts i Sverige och en komparation skulle vara värdefull. De båda ländernas 
historia skiljer sig i flera avseenden markant åt, men även de förväntade olik-
heterna skulle vara intressanta att analysera. 
 

Värden som innehåll, form och funktion 
För att återknyta till de inledande resonemangen om värdefrågor och hur de 
uppfattas och hanteras av elever, kommer jag avslutningsvis att belysa resulta-
ten genom den tyske historikern Jörn Rüsens typologi över hur ett ämnesom-
råde betraktas av elever eller lärare. I min tolkning kan detta också säga något 
om hur elever eller lärare relaterar sig själva till ämnesområdets kärna och 
budskap.  

Den första typen innebär att innehållet per se står i centrum. Detta tydlig-
görs främst i den delundersökning då eleverna läst en starkt värdeladdad text 
och genom att tolka och ställa frågor ska interagera med innehållet. Eleverna 
uppvisar då problematiseringar och kunskaper av typen förklara, jämföra, 
ifrågasätta och värdera. Resultatet är positivt och måhända förväntat, men det 
är samtidigt bekymrande att aktiva typer av kunskap inte visar sig i den första 
delundersökningen i vilken eleverna ger uttryck för mer programmatiska upp-
fattningar som att vi ska lära av det förflutna för att inte tidigare misstag ska 
upprepas. En undersökning av vilka kunskapsformer svenska gymnasielärare 
efterfrågar i prov och andra redovisningsuppgifter, visar att det näst intill ute-
slutande är kortfattade faktauppgifter som efterfrågas.50 Det är inte säkert att 
högstadielärares krav betonar samma kunskapstyper, men om signalerna om 
vad gymnasielärare prioriterar fortplantas genom skolsystemet, kan man inte 
förvänta sig att elever i religions- eller historieundervisningen ska prioritera 
andra typer av frågor och kunskaper om värdefrågor. Det är dock uppenbart så 
att innehållet i sig, liksom mer aktivitetskrävande uppgifter stimulerar elever-
na till mer avancerade prestationer, vilket elevsvaren i relation till Brownings 
text visar. Jag drar också slutsatsen att värdefrågor bär mening och väcker 
intresse hos eleverna. Frågor om livet och om gott och ont lämnar ingen obe-
rörd. 

Den andra typen är form, det vill säga i vilken form ämnesområdet gestal-
tas och hur formen är framträdande i mötet med ämnet. Ett beskrivande exem-
pel är inom matematikämnet, där exercisens form, och i någon mån funktion, 
traditionellt sett har präglat ämnet. Med avseende på värdefrågor och denna 
undersökning är sannolikt de normativa aspekterna av värdefrågor att betrakta 
som form. Det finns såväl i vår kultur, som i läroplanen skrivna och oskrivna 
regler. Därtill finns det i våra individuella uppfattningar tolkningar och mora-
liska ”kompasser” som talar om hur man ska tolka och i viss mån vad man ska 
tycka. Konventioner och lagar sätter upp dessa regler. En slutsats är därför att 
det är avgörande att undervisningen ger möjlighet för eleverna att tolka, väga 

                                                        
50 Rosenlund 2011. 
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argument mot varandra, pröva giltighet och att få ta ställning. Men också att 
analysera hur värden tillämpas och förstås. Då blir formen en språngbräda och 
inte en begränsande ram. Med begränsande ram avser jag inte att lagen ska 
brytas, men att normer och konventioner ska prövas. 

Den tredje typen avser vilken funktion ämnesområdet har eller får. Här 
finns två tydliga iakttagelser att göra. Den ena är att värdefrågorna sporrar 
eleverna att ställa mer elaborerade och avancerade frågor samtidigt som de 
kan ta ställning. Den andra framgår av Löfströms studie och visar att eleverna 
menar att vissa oförrätter bör gottgöras. Uppfattningen att något var fel medför 
således att eleverna menar att materiella och ekonomiska gottgörelser mycket 
väl kan vara motiverade. Några elever utrycker också att individuell skuld kan 
behöva regleras på olika sätt. 

Funktionen visar sig också genom de elevsvar som pekar på att eleverna 
får en ökad förståelse och att undervisningen bär mening: 

”Det känns mera meningsfullt om det handlar om det.”51 
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Religionskunskap	som					
humanistiskt	ämne	i	den	
svenska	skolan	

Jonas Svensson 
 

 
År 2011 infördes nya kursplaner och ämnesplaner för religionskunskap i den 
svenska skolan; mer detaljerade än tidigare och med en ny inriktning. Året 
därpå genomfördes omfattande förändringar av lärarutbildningen, inklusive 
utbildningen av blivande lärare i religionskunskap. I detta kapitel kommer jag 
att argumentera för att de två förändringarna, i kombination, innebär ett gyl-
lene tillfälle att stärka det akademiska, humanistiska och sekulära studiet av 
religioner vid svenska universitet. Reformerna innebär att det skapas en eko-
nomisk och institutionell infrastruktur med potential att gynna såväl forskning 
som undervisning. För att utnyttja möjligheten på bästa sätt måste de som är 
verksamma vid lärarutbildningen på universitet och högskolor i Sverige tänka 
om när det gäller varför ämnet religionskunskap bör finnas som obligatoriskt 
ämne i svenska skolan överhuvudtaget, och vad detta ämne kan bidra med i 
termer av att skapa förståelse för och förklara det genuint mänskliga, i historia 
och i nutid.  

Förenklat kan man säga att ett humanistiskt studium av religioner behand-
lar (bland annat) mänskliga föreställningar, praktiker och social organisation 
på ett eller annat sätt knutna till föreställningar om övermänskliga aktörer.1 
Nyckelordet här är ”mänskliga”. Studiet rör ytterst människor: deras handling-
ar, deras föreställningar och deras sätt att organisera sig socialt. Det handlar 
inte primärt om gudar, demoner, änglar eller djävlar. Det är denna betoning på 
det humanistiska i religionsvetenskap som i hög utsträckning kan, och som jag 
menar bör, föras över också till undervisning i grundskola och gymnasium. På 
detta sätt kan religionskunskap omformas till det skolämne som mer än något 
annat ger unga människor redskap med hjälp av vilka de kan förstå och för-
klara vad det innebär att vara människa. 

Som ett led i min argumentation kommer jag först att tillhandahålla en 
översikt över de förändringar som de två ovan nämna reformerna inneburit, 
och mycket kort kontrastera dessa mot tidigare förhållanden. Sedan kommer 

                                                        
1 Notera här att jag inte försöker definitera religion i sig. Det handlar en avgränsning av ett fält för em-
piriska studier. 
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jag att ge mer kött på benen när det gäller det grundläggande påståendet i tex-
ten genom att tillhandahålla en serie exempel, på intet sätt uttömmande, på 
områden där jag menar att nytänkande är möjligt, och önskvärt. I det senare 
kommer jag att fokusera på undervisning i högstadium och gymnasium. 

Artikeln är i grunden en normativ text. Den handlar mindre om hur det är 
(och varför) och mer om hur det borde vara.  Som icke-teologisk religionsve-
tare är detta en genre som jag varken är van vid, eller känner mig helt bekväm 
med.2 Den normativa ansatsen är måhända mindre anstötlig om texten ses som 
ett bidrag till en religionsdidaktisk diskussion. Religionsdidaktik, fokuserat på 
frågorna ”vad”, ”hur” och ”varför” kan naturligtvis vara vetenskaplig, i den 
mån man undersöker ”vad undervisas om”, ”hur undervisar lärare om relig-
ion” och ”varför görs vissa val hellre än andra i yrkespraktiken”. Det finns 
dock en annan ådra inom fältet som besvarar dessa frågor på ett lite an-
norlunda sätt: ”vad bör man undervisa om?”, ”hur bör man undervisa?” och 
”varför bör man undervisa på ett sätt och inte på ett annat?”.3 Jag utgår i det 
som följer från ett normativt ”varför” övervägande, och de övriga resone-
mangen kring ”vad” och ”hur” följer på detta. 
 

Reformerna 

Bäst i klassen. En ny lärarutbildning 

De reformer som genomfördes i lärarutbildningen 2012 hade två övergripande 
mål: att öka ämneskunskaper hos blivande lärare och att öka ämnesdidaktisk 
kompetens. Det var en kursändring från tidigare med något minskad betoning 
på allmän lärarkompetens, allmänpedagogik och allmändidaktik.  

Med hänvisning till förändringar i det svenska samhället, liksom internat-
ionellt, betonades i regeringens proposition (som lades fram för riksdagen den 
4 januari 2010) 4 vikten av djup och bredd i lärarnas kunskap (s. 8). Utexami-
nerade lärare skulle ha omfattande insikt i sitt undervisningsämne (s. 9). Detta 
var särskilt viktigt för ämneslärare på högstadium och gymnasium, vilket mo-
tiverade en mer ämnesfokuserad undervisning för blivande lärare på dessa sta-
dier (jämfört med lägre stadier i grundskola (s. 24).  Vidare betonades i utred-
ningen betydelsen av en nära koppling mellan gymnasium och högskola, både 
för att göra övergången smidigare och för att blivande lärare skulle kunna ut-
veckla någon form av expertis inom sina fält (s. 26).  

I enlighet med dessa ambitioner skulle centrala förändringar ske i organise-
ringen av lärarutbildningen. Den främsta förändringen handlade om ett ökat 

                                                        
2 Se här Arvidsson & Svensson 2010 för en kritik av normativ teologi. 
3 Den normativa ansatsen är vanligt förekommande i svenska religionsdidaktiska publikationer, se t.ex. 
Olivestam 2006 samt delar av Falkevall (red.) 2013; Löfstedt (red.) 2011. 
4 Regeringens proposition 2009/10: 89. Bäst i klassen - en ny lärarutbildning. Tillgänglig från 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/93/30/100696be.pdf. 
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inslag av ämnesstudier i utbildningen, och en motsvarande bantning av det 
allmänpedagogiska inslaget framför allt inrymt i det block som benämndes 
”allmänt utbildningsområde”, AUO. AUO kom att ersättas av ett kluster av 
centralt bestämda tematiska kurser, en ”utbildningsvetenskaplig kärna” 
(UVK). Det allmänpedagogiska inslaget i ämneslärarutbildningen (lärare på 
högstadium och gymnasium) bantades omfångsmässigt med en tredjedel, från 
ett och ett halvt år till ett år. Det frigjorda utrymmet skulle fyllas av mer äm-
nesstudier (s. 35–37).  

Vad blev då resultatet? I fallet med gymnasiet kommer de studenter som 
avslutat sin utbildning våren 2016 att ha nått en nivå som motsvarar generell 
magisterexamen inom ett förstaämne, och generell kandidatexamen inom ett 
andraämne.  I tillägg till denna förändring av ökat inslag av ämnesstudier klar-
gjordes i propositionen att den så centrala Verksamhetsförlagda utbildningen 
(lärarpraktik) till minst hälften (15 högskolepoäng, motsvarande 10 veckor) 
skulle vara en integrerad del av ämnesstudierna.   

Men utbildningsdepartementet gick längre. I samband med att den nya lä-
rarutbildningen sjösattes fick alla de högre utbildningsinstitutioner som tidi-
gare erbjudit lärarutbildning söka rättigheter på nytt, utan undantag. Varje lä-
rosäte fick sammanställa aktuella kompetenser och beskrivningar av hur den 
nya utbildningen skulle genomföras och organiseras. Därefter följde en ur-
valsprocess. Att det inte bara handlade om ett spel för gallerierna visar exemp-
let med religionslärarutbildningen. Flera av de lärosäten som hade universi-
tetsstatus fick inte de rättigheter inom ämneslärarutbildningen som de ansökte 
om, bland dessa ett av de mer prestigefulla. De kunde inte tydligt visa hur den 
utbildning de önskade tillhandahålla svarade upp mot de nya krav som ställ-
des. Å andra sidan passerade flera av de mindre lärosätena, med högskole- och 
inte universitetsstatus, nålsögat.5 En tolkning av detta var att det sätt på vilket 
undervisningen av blivande lärare organiserades och innehållet i den vid de 
senare, även om volymerna var små och lärarstaben liten, svarade mot de be-
hov som uppstått i och med den andra stora förändringen relaterat till skoläm-
net religionskunskap: de nya kursplanerna från 2011.  

2011 års kursplaner ur ett historiskt perspektiv  

I de ovan nämnda reformerna av lärarutbildningen fanns ingen närmare speci-
ficering av vad de ämneskurser studenterna förväntades läsa skulle innehålla, 
varken i religionsvetenskap eller i något annat ämne. Dock är det möjligt att 
när bedömningen av lärosätena gjordes inför utdelandet av examensrättigheter 
fanns åtminstone visst hänsynstagande till i vilken utsträckning utbildningen 
vid lärosätet svarade mot den faktiska utformningen av skolämnet (vilket 
skulle vara helt i linje med intentionerna uttryckta i propositionen från 2010).  

                                                        
5 För en lista, se 
https://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2011/listanpabeslutomamneslararexamen.5.4
dfb54fa12d0dded89580002451.html. 



Religionsdidaktiska studier 

22 

Det är alltså i skärningspunkten mellan reformerna i lärarutbildningen och 
de nya kurs- och ämnesplanerna för högstadiet och gymnasiet som jag grundar 
mitt argument att det uppstått ett gyllene tillfälle för ett humanistiskt studium 
av religion på universitetsnivå i Sverige. För ge mer substans till detta argu-
ment behöver jag dock ge en närmare beskrivning av de senare, och en liten 
historisk tillbakablick.6   

Det är lite märkligt i sig att det i ett av världens mest sekulariserade länder, 
med den kanske högsta andelen uttalade ateister bland befolkningen, fortfa-
rande finns ett obligatoriskt skolämne med namnet religionskunskap. En del 
av förklaringen är förmodligen historisk. Religionskunskap växte fram ur en 
tidigare konfessionell undervisning med en historia som sträcker sig tillbaka 
ända tills inrättandet av folkskolan 1842. I denna fanns en central roll för den 
dåvarande statsreligionen, evangelisk-luthersk kristendom. Skolans uppgift 
var (och är kanske fortfarande) att fostra lojala undersåtar och detta innebar 
undersåtar som bekände sig till den rena läran, och underkastade sig dess före-
trädare: Kungen och prästerskapet. Detta historiska faktum är dock inte till-
räckligt för att förklara religionskunskapsämnets ställning i svensk skola. Re-
ligionsundervisningen har förändrats i grunden sedan 1842, stegvis och i tan-
dem med större samhällsförändringar. Religionsundervisningens plats i skolan 
har utmanats vid ett flertal tillfällen, särskilt under de senaste 60 åren. Även 
om den blivit allt mindre central i undervisningen som helhet, har den bestått. 
En förklaring till detta menar jag är att dess förespråkare, inom politik och 
akademi, genom att förändra ämnets fokus och syfte återkommande lyckats 
anpassa ämnets syfte och innehåll till den rådande tidsandan.   

När den svenska statskyrkans dominans utmanades av framväxten av alter-
nativa, kristna samfund i början av 1900-talet följde religionsundervisningen 
med i svängarna. Den förändrades från ett fokus på utantillinlärning av Lut-
hers lilla katekes och biblisk historia, till ett fokus på kristendom i allmänhet 
och Jesu enkla lära. Den formella förändringen kom 1919, då katekesunder-
visningen avskaffades. Fortfarande var dock syftet med ämnet främst att fostra 
goda kristna svenskar, men dessa behövde alltså inte nödvändigtvis vara goda 
lutheraner.  

Men förändringen av det svenska samhället fortsatte i allt högre takt under 
1900-talet, socialt och ekonomiskt, och fler utmaningar dök upp för religions-
undervisningen i skolan. En sådan var ett större inslag av religionskritik och 
kritik från mitten av seklet och framåt inte minst av Svenska kyrkans infly-
tande i samhället och den allmänna debatten. En viktig förändring av relig-
ionsundervisningen i skolan kom också i början av 1960-talet (även om ämnet 
behöll namnet ”kristendomskunskap” fram till 1969, då det ändrades till ”re-
ligionskunskap”). Förändringen var på ett sätt revolutionerande, åtminstone ur 
ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Det skedde ett formellt (om än inte reellt, i 

                                                        
6 Följande beskrivning av den historiska utvecklingen är ytlig. För en djupare presentation se t.ex. 
Hartman 2011 och Hartman 1994. 
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själva undervisningen ute på skolor) och tydligt brott med den tidigare kon-
fessionella, fostrande rollen hos religionsämnet. För det första vidgades syn-
fältet till att inkludera även andra religioner vid sidan av kristendomen, och 
även icke-religiösa livsåskådningsperspektiv. För det andra blev det ett krav 
att läraren i sin undervisning skulle vara neutral i förhållande till de olika re-
ligioner och icke-religiösa livsåskådningar som presenterades i utbildningen. 
Religionsundervisningen förändrades från en undervisning i religion till en 
undervisning om religion(er).  

Kravet på neutralitet, och de effekter det enligt vissa kritiker hade på 
undervisningen, kom i sin tur att ifrågasättas ett knappt decennium senare. Yt-
terligare en faktor spelade in: en ny pedagogisk tradition som kritiserade en 
alltför lärarcentrerad undervisning. Detta påverkade också religionsundervis-
ningen. Idealet om den neutrale läraren vars uppgift det var att tillhandahålla 
fakta om religioner kom att ersättas av ett ideal där religionsundervisningen 
snarare skulle utgöra en arena för elevernas personliga livsåskådningsbyg-
gande. Detta speglas också i nya styrdokument 1969 och 1980. I viss mån var 
denna förändring ett återuppväckande av den gamla fostrande religionsunder-
visningen, men i ny skepnad och med nytt innehåll. En faktaorienterad, saklig 
religionsundervisning hade nämligen vid vissa undersökningar visat sig döds-
tråkig, åtminstone om man lyssnade till vad eleverna tyckte (vilket alltså var 
vad man skulle göra vid den här tiden). En lösning på elevernas bristande en-
gagemang var att fokusera de frågor och de teman som dessa själva fann in-
tressanta, inte i religiösa traditioner nödvändigtvis, utan i ”livet”. Religionsun-
dervisningen skulle bli ett tillfälle då eleverna fick arbeta med att konstruera 
sina egna, personliga livsåskådningar, utifrån sina ”livsfrågor” med benägen 
hjälp och stöd från läraren.  Fakta kring olika religioner kunde utgöra inspirat-
ionskällor och resurser. En namnändring 1980 speglar förändringen i synsätt. 
Religionskunskap blev (lite otympligt) till ”människans frågor inför livet och 
tillvaron. Religionskunskap”. Denna uppfattning om religionsundervisningens 
roll och funktion har visat sig mycket livskraftig. även om namnet på ämnet 
ändrades tillbaka till religionskunskap 1994. Än idag är den stark, inte minst i 
svensk akademisk religionsdidaktik.7   

Men ytterligare samhällsförändringar under de senaste 40 åren har fortsatt 
påverkat religionsundervisningen. På 1980- och 1990-talet, inte minst som re-
sultat av invandring, påbörjades en process mot ett mer mångkulturellt och 
mångreligiöst Sverige. Detta gav upphov till nya uppfattningar om religions-
kunskapens syfte och mål. Det blev nu också ett ämne som skulle fostra elever 
till tolerans och förståelse för mänskliga olikheter, framför allt på det religiösa 
området.  Denna uppfattning att religionsundervisningen, genom att ta upp in-
formation om olika religiösa traditioner, skulle kunna utgöra en bas för mel-

                                                        
7 För tydliga exempel, se Olivestam 2006, 138–148; Löfstedt 2011a; Falkevall 2013, 27–29. 
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lanmänsklig förståelse och tolerans är – liksom tanken på dess roll i livsåskåd-
ningsbyggande – av fortsatt betydelse i diskussionerna kring ämnet än idag.8  

2011 års kursplaner och ämnesplaner 

Så vad är då nytt i de nya styrdokumenten från 2011? För det första är dessa 
långt mer detaljerade än sina föregångare. Här specificeras såväl syfte och 
mål, som det så kallade ”centrala innehåll” som ska behandlas. Det finns här 
inte utrymme att närmare gå in på detaljer. Dock finns vissa delar som bör 
uppmärksammas, och som igen speglar hur religionsundervisningen, dess 
syfte och innehåll, är nära knutet till samhällsförändringar i stort. Anledningen 
till att jag lyfter fram dessa delar är att de tjänar som stöd för detta kapitels 
övergripande argument.  

Först och främst kan noteras att även om de nya styrdokumenten skiljer sig 
markant från tidigare i sin struktur finns det likheter och kontinuitet i innehål-
let. Det är dock inte likheterna, utan skillnaderna som är intressanta.  De nya 
styrdokumenten är de mest omfattande hittills, och de uppvisar ett visst (om än 
inte fullständigt) avsteg från tidigare uppfattningar om religionsundervisning-
en som primärt instrumentell för att uppnå andra mål, framför allt elevernas 
egna livsåskådningsbyggande. I det avseendet vittnar de om något av en åter-
gång till en tidigare ordning med ett mer faktaorienterat fokus. Religiösa trad-
itioner och icke-religiösa livsåskådningar är objekt för studium, inte så mycket 
resurser i elevers livsåskådningsbygge. Förändringen blir tydlig när man ser 
till hur begreppet ”livsfrågor” hanteras. Detta begrepp var alltså centralt i för-
ändringarna under det sena 1960-talet och 1970-talet.9 På den tiden var livs-
frågorna idealt sett en utgångspunkt i undervisningen, en kärna från vilken 
man sedan skulle närma sig olika religiösa traditioner och icke-religiösa livså-
skådningar. I 2011 års kursplaner för högstadiets årskurs 7–9 utgör livsfrå-
gorna fortfarande något som ska behandlas som del av det centrala innehållet. 
Deras ställning är dock inte så central, och än viktigare, de behandlas som 
mänskliga livsfrågor, relevanta genom mänsklighetens historia. De utgörs inte 
nödvändigtvis av elevernas existentiella grubblerier i klassrummet.10   

En annan relevant förändring i de nya styrdokumenten är det fokus som nu 
återfinns på religion som ett mänskligt och kulturellt fenomen. Detta är ett av-
steg från ett tidigare mer begränsat fokus, framför allt i undervisningspraktik, 
på teologi och trosinnehåll i beskrivningen av religiösa traditioner. Riktningen 
är istället mot vardagstro, berättelser, praktiker och upplevelser, och från reli-
giösa experters formuleringar av traditionen, i riktning mot ”vanligt folks” re-
ligionsförståelse och religionsutövning. Detta svarar mot en större förändring 

                                                        
8 För en diskussion om hur lärarpraktik bör påverkas av denna målsättning, se Liljefors-Persson 2011. 
Religionshistorikern Bodil Liljefors-Persson baserar sin artikel på den pedagogiska modellen ”Abra-
hams barn” med en berättelse om Abraham som en gemensam stamfader till kristendomen, judendo-
men och islam. För en skarp kritik av bristen på vetenskaplig bas för denna modell, se Löfstedt 2014. 
9 För en nyligen publicerad översikt över begreppet, se Löfstedt 2011a.  
10 Skolverket 2011b. 
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inom religionsvetenskap som forskningsämne, det som brukar benämnas ”den 
kulturella vändningen”.11 Visserligen återfinns fortfarande en hel del om dog-
mer i styrdokumenten, men på det stora hela ligger det nu en starkare betoning 
på mångfald, förändring och konflikt inom religiösa traditioner.   

I de nya styrdokumenten betonas genomgående ett jämförande perspektiv. 
Detta märks redan i kursplanerna för grundskolan. Här specificeras i samband 
med olika teman (t.ex. ritualer, berättelser, högtider) vilka religiösa traditioner 
inom vilket temat måste uppmärksammas (utan att för den skull andra tradit-
ioner exkluderas). I tidiga utkast av kursplanerna nämndes här kristendom till-
sammans med andra religioner på jämlik basis. Detta var inte i dåvarande 
skolministers, Jan Björklunds, smak. Han tog personligen initiativ till en änd-
ring, dock utan några direkta praktiska konsekvenser. Ett exempel: följande 
text i utkastet ”Ritualer, religiöst motiverade levnadsregler, heliga platser och 
rum i kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism” ändrades till 
”Ritualer, religiöst motiverade levnadsregler, heliga platser och rum i kristen-
domen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och 
buddhism.”  Förändringen var symbolisk, och förmodligen knuten till protes-
ter mot de nya kursplanerna, och vad som uppfattades som en devalverad 
ställning för kristendomen, från framför allt olika samfunds och kristna politi-
kers håll. På det stora hela innebär dock de nya styrdokumenten en ny roll för 
kristendomen, som en religion bland flera; en religion som inte är unik, utan 
kan jämföras med andra.12 

På det stora hela är 2011 års kurs- och ämnesplaner i religionskunskap i 
långt högre grad än tidigare fokuserade på människor, deras föreställningar, 
praktiker och former för social organisation på ett sätt som också är mer gene-
rellt, mindre narcissistiskt, mer historiskt, mindre ideologiskt, mer kulturellt 
och framför allt mer jämförande än i tidigare styrdokument. Fokus är mindre 
nationellt och mer globalt, och här finns en uttryckt ambition, åtminstone för 
högstadiet och gymnasiet, att eleverna inte bara ska kunna beskriva, utan 
också förstå och förklara både mångfald och enhetlighet i olika former av 
mänskliga uttryckssätt. Detta utgör basen för det som nu följer, en mer norma-
tiv genomgång av möjliga fokusområden för religionskunskap, framför allt på 
högstadium och gymnasium och den roll som ett humanistiskt studium av re-
ligion kan spela här.   
 

Religionskunskap och humaniora  
Mitt argument är att inget annat obligatoriskt skolämne är bättre lämpat än re-
ligionskunskap som utgångspunkt för att undersöka vad det innebär att vara 
människa, i historien såväl som i nutiden. Religionskunskap har potentialen att 
                                                        
11 Se t.ex. Slone 2004, 26–28. 
12 För en översikt över denna politiskt laddade process när det gäller kursplanen för grundskolan, se 
Svensson 2011. 
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utgöra ett sammanhang i vilket elever kan tillåtas utforska grundläggande 
mänskliga kapaciteter och benägenheter för kultur, moral, fantasi, kreativitet, 
samarbete och konflikt. Det finns visserligen andra skolämnen som skulle 
kunna tillgodose delar av detta, till exempel, musik, bild och litteraturkunskap, 
men ingen av dessa har samma heltäckande potential. På sätt och vis speglas 
detta i 2011 års kursplan för grundskolan, där det under ämnets syfte klargörs 
att ”genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka 
kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner.”13 Det är visserli-
gen ett snävare kulturbegrepp som avses här (jag vet, för jag var med och 
skrev kursplanerna), syftande på områden som konst, litteratur, musik och tea-
ter. Men om man exkluderar det senaste århundradet eller så från vårt perspek-
tiv är det ett faktum att de allra flesta kulturella uttryck (i vidare förståelse) på 
ett eller annat sätt kan kopplas till religion.    

Återstoden av detta kapitel ska ägnas åt ett mindre antal exempel på hur 
denna föreslagna humanistiska potential hos ämnet religionskunskap kan om-
sättas i praktiken. Jag kommer att anknyta till delar i kurs- och ämnesplanerna 
och relatera dem till nutida forskning om människor som kulturella och reli-
giösa varelser. Denna koppling kan skapa utrymme för fruktbara jämförelser 
mellan religiös kultur och andra former av mänsklig kultur. Styrdokumenten, 
och då framför allt ämnesplanerna för gymnasiet, lägger stor vikt vid utveckl-
ing av elevernas förmåga att analysera religiösa fenomen. För att nå de högre 
betygen i ämnet måste eleverna kunna utföra ganska avancerad analys, inom 
ett jämförande ramverk, och nå slutsatser av generell karaktär.14 För detta be-
hövs en grund i teori. Därför kommer jag också att snegla på just nyare teore-
tiska trender inom humanistisk religionsvetenskap.  

 

Möjliga fokusområden 

Mänsklig föreställningsförmåga och skapandet av alternativa värl-
dar 

Kurs- och ämnesplaner i religionskunskap innehåller progression, i så måtto 
att det förutsätts att områden som täckts in i tidigare skeden i utbildningen ut-
gör en bas för senare fördjupningar. Således återfinns inte religiösa berättelser 
såsom myter och legender i de högre stadierna. De ska ha avklarats redan i 
årskurserna 4–6. Arbetet med att kritiskt analysera sådana – och deras roll och 
funktion i ett samhälle – kan däremot kan sägas vara en uppgift för senare sta-
dier. Frågan är då: vad skulle ett humanistiskt sätt att närma sig sådana berät-
telser kunna vara? 

                                                        
13 Skolverket 2011a, 186.  
14 Detta märks tydligast i de så kallade kunskapskraven i styrdokumenten, där olika betyg knyts till 
olika färdigheter.  
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Människan, som art, har i jämförelse med andra djur en unik förmåga att 
skapa föreställningar om världar som alternativ till den värld de lever i: värl-
dar som var en gång (guldåldrar), världar som kommer att bli någon gång i 
framtiden (paradis, utopier), parallella världar som skiljer sig från denna värld 
(gudavärldar, världar i vilka de döda befinner sig i). Denna förmåga exploate-
ras ofta inom såväl religiösa traditioner som icke-religiösa livsåskådningar. 
Den vilar ytterst på en mer grundläggande förmåga: den till antecipatoriskt 
tänkande, det vill säga en förmåga till planering,15 som just handlar om att fö-
reställa sig sådant som inte är, men som skulle kunna vara. Det är ganska en-
kelt att se hur denna förmåga, hos Homo sapiens såväl som dess föregångare 
inom släktet Homo, en gång i tiden måste ha utgjort en stor fördel för överlev-
nad hos individer, och därmed gynnats av evolutionen. Den är en av flera sätt 
på vilket vår art exploaterat den ”kognitiva nischen”.16 

Ett jämförande perspektiv på berättelser från olika religiösa traditioner, 
men också med icke-religiösa motsvarigheter och exempel från nutida popu-
lärkulturen kända för eleverna kan ge dessa elever möjlighet till insikt i ett 
återkommande drag i mänsklighetens historia, och dess förutsättningar och 
begränsningar. I termer av en mental process är det ingen skillnad mellan att 
föreställa sig Harry Potters värld än att föreställa sig Asgård, eller för den de-
len det klasslösa samhället efter revolutionen.  Huruvida en upplevs som på-
hittad, den andra som verklig och den tredje som av nödvändighet stundande 
spelar mindre roll. De är alla föreställda, och måste med nödvändighet vara så, 
eftersom de inte svarar mot någon direkt påverkan på sinnena. Poängen är att 
varje neurotypisk individ inom det mänskliga släktet har denna förmåga att 
skapa föreställningar om alternativa världar.  Människor gör det rutinmässigt i 
vardagen, när vi skapar planer för den omedelbara eller mer avlägsna framti-
den. Det jämförande perspektivet kan också öppna upp för en diskussion om 
vilka faktorer som verkar då de alternativa världar som skapas når en kulturell 
nivå, det vill säga – med metaforiskt språkbruk – delas av en grupp människor. 
Viktiga faktorer såsom vilka känslor beskrivningarna väcker och hur de knyter 
an till förhoppningar och förväntningar kan utredas.17 Eftersom grundläggande 
emotionella register (känslornas råvara) förmodligen är desamma för männi-
skor över tid och rum, finns en bas för att förklara likheter och skillnader mel-
lan föreställda världar, och också skillnader mellan individuella och kulturella 
exempel på sådana. En annan viktig fråga att utreda är vad det är som gör att 
vissa världar upplevs som ”verkliga” medan andra uppenbart accepteras som 
”fiktion”?18 Genom bland annat dessa frågor kan studiet av den enorma mängd 
alternativa världar som skapats genom historien i religiösa sammanhang, och 
även utanför religionens område (inom t.ex. science fiction, politisk utopism 

                                                        
15 Gärdenfors 2008, 85–88. 
16 Pinker 2010.  
17 Sperber 1996, 77–97 
18 För teoretiska perspektiv på konsekvenser av förmågan till denna distinktion i relation till skönlittera-
tur, se Zunshine 2006. Se även Cosmides & Tooby 2000 för ”intuitiv källkritik”.  
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och dystopism) användas för att blottlägga grundläggande drag hos männi-
skan, idag och historiskt. Här finns också stora möjligheter att samarbeta över 
ämnesgränserna, speciellt med ämnen som litteraturkunskap (och media över 
lag).    

Mentalisering 
Även om det i kursplanerna från 2011 finns en förändring jämfört med tidi-
gare styrdokument bort från ett alltför stort fokus på dogmer och teologi, och 
ett större inslag av andra aspekter av religion, framför allt då religiösa prakti-
ker, finns det fortfarande utrymme för vad som kan benämnas som ideologiska 
aspekter av religion. Bland dessa finns förstås en av de mer centrala, det vill 
säga föreställningar om övermänskliga varelser intresserade av och involve-
rade i människors vardag. Även dessa föreställningar kan bli föremål för in-
tressanta analyser inom ramen för religionskunskap som ett humanistiskt ämne 
i skolan, eftersom det, så vitt vi vet, bara är människor som kan forma sådana 
föreställningar, och som dessutom tycks ha gjort det runt om i världen så långt 
tillbaka som vi kan belägga.   

En grundläggande förutsättning för att överhuvudtaget kunna forma före-
ställningar om övermänskliga, oftast osynliga, varelser är den mänskliga kapa-
citeten, för att inte säga tvångsmässiga benägenheten, att föreställa sig att 
andra, framför allt människor, har ”inre världar”19 av upplevelser, tankar, 
känslor, planer et cetera. Dessa föreställningar använder vi för att förklara det 
som sker omkring oss, inte minst i det sociala umgänget (även om vi ibland 
också använder denna mentalisering för att förklara även andra skeenden). 
Människors mentaliseringsförmåga är (förmodligen) unik i två avseenden. För 
det första kan den tillämpas på flera nivåer. Vi kan till exempel föreställa oss 
att andra också har föreställningar om ytterligare andras föreställningar). För 
det andra vi kan föreställa oss att även personer som inte är fysiskt närvarande 
kan ha inre världar. Dessa båda särdrag möjliggör avancerad social plane-
ring.20   

Mentaliseringsförmåga av detta slag är central för kulturella fenomen 
såsom historieberättande, litteratur och film, både vad gäller produktion och 
konsumtion. En skapare av ett verk inom dessa områden måste ha förmågan 
att simulera en publiks inre världar, och publiken måste kunna förstå att prota-
gonister och antagonister i berättelsen/boken/filmen har inre världar, även om 
de inte är kroppsligen närvarande. Samtidigt är det naturligtvis dessa mentala 
kapaciteter en grundförutsättning för föreställningar om socialt engagerade, 
men osynliga varelser såsom gudar, spöken och förfäder.21  

                                                        
19 Gärdenfors 2008, 83–85. 
20 För en diskussion om den evolutionära bakgrunden, se Gamble et al. 2014.  
21 För en ganska ny, allmän och högst tillgänglig introduktion till mentalisering och dess betydelse för 
religion, särskilt tron på övermänskliga aktörer, se Bering 2013. För andra översikter, se t.ex. Tremlin 
2006; McCauley 2011.  
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Jämförande studier av sådana föreställningar, och det faktum att de fortsät-
ter att vara vanliga även i sekulariserade samhällen (om än i andra former än i 
etablerade religiösa traditioner) kan avslöja en hel del om människan som art, 
det sätt på vilken hennes föreställningsförmåga fungerar, och varför den fun-
gerar på detta sätt. Forskning idag om mänsklig tänkande till exempel när det 
gäller den förmodligen universella benägenheten att göra en åtskillnad mellan 
kropp och själ (dualism), och hur denna hänger samman med att hanteringen 
av ”inre världar” och av fysiska kroppar sker i två mentala system som är rela-
tivt oberoende av varandra,22 kan tillhandahålla en fruktbar utgångspunkt för 
en jämförelse av olika föreställningar om vad som händer efter döden, ett ut-
skrivet exempel på en ”livsfråga” att behandla i undervisningen.   

Överlag öppnar det nya sätt på vilket ”livsfrågor” hanteras i kursplanerna 
unika vägar för att integrera studiet av religioner med studiet av människan. 
En grundläggande fråga, som jag menar sällan ställs, är varför människor 
överhuvudtaget har ”livsfrågor” och hur sådana frågor verkar återkomma ge-
nom historien i olika kontexter, tidsepoker och i olika skepnader. En av de mer 
centrala frågorna ”vad är meningen med livet” skulle mycket väl, enligt psy-
kologen Jesse Bering, kunnas ses som en biprodukt av en kombination av    
anticipatoriskt tänkande och mentalisering. Impulsen bakom är tanken att sa-
ker och ting som händer runt om gör det av ett skäl, och detta skäl är en del av 
en ”inre värld” hos någon eller något. Människan har en grundläggande benä-
genhet till sådant teleologiskt tänkande. Detta är ofta användbart när det gäller 
att förutsäga skeenden av betydelse, och det är förmodligen också anledningen 
till att det är så framträdande hos vår art.23  

Samarbete och konflikt 

Kursplanen i religionskunskap för högstadiet gör klart att religioners sociala 
roller ska behandlas i undervisningen som ”allsidigt [ska] belysa vilken roll 
religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att 
främja social sammanhållning och som orsak till segregation.”24 Det finns 
motsvarande uppmaningar i ämnesplanen för gymnasiet.25 Dessa delar av 
styrdokumenten kan ses som ett direkt resultat av världshändelser under de 
senaste årtiondena, och en ökad förståelse att religion, trots en marginaliserad 
roll i det svenska samhället, är en viktig faktor för att förstå och förklara nu-
tida politik ur ett globalt perspektiv.  

Ett alltför snävt perspektiv och fokus på religion här riskerar dock att dölja 
det faktum att det vi kan observera när det gäller till exempel politisk retorik 
och faktiskt agerande i konflikter och samarbete också har tydliga icke-
religiösa motsvarigheter, idag liksom i historien. Detta är i sig en spegling av 

                                                        
22 För en översikt över forskning om intuitiv dualism som en allmänmänsklig företeelse se Chudek et 
al. 2013. För liknande resonemang, se Bloom 2007. 
23 Bering 2013, 39–76. 
24 Skolverket 2011a. 
25 Skolverket 2011b. 
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grundläggande kapaciteter och egenheter hos människor som ultrasociala va-
relser, med en näst intill unik förmåga att skapa storskaliga samarbetande en-
heter. Denna förmåga återfinns endast hos ett fåtal sorters insekter och hos af-
rikanska nakenråttor.  Förmågan till storskaligt samarbetet mellan människor 
som (till skillnad från vad fallet är i samarbete hos andra arter) inte är besläk-
tade med varandra vilar på en benägenhet till indirekt reciprocitet, eller altru-
ism inom det samarbetande kollektivet. Baksidan av detta är att den samarbe-
tande gruppen av dess medlemmar ofta definieras i opposition till andra sam-
arbetande grupper, och av en åtskillnad mellan ”oss” och ”dem”.   

Genom att lyfta fram historiska och nutida exempel från religionernas 
värld kan religionskunskapsämnet tillhandahålla ett sammanhang för jämfö-
rande analys. Genom denna kan förståelse och förklaringar sökas till hur sam-
arbetande enheter skapas, upprätthålls och kontrasteras mot andra, och den roll 
som berättelser, ritualer, slogans, matregler, moralregler, yttre markörer med 
mera kan ha i detta.26  Formationen av grupper är också del av elevernas ome-
delbara livsvärld, och här kan ytterligare, vardagsnära, exempel hämtas på hur 
olika kulturelement kan exploateras i konstruktionen av ett ”vi” och av ett 
”dem”. Genom att sätta dessa vardagsexempel i en jämförande kontext, med 
den enorma mängd material som religionshistorien kan tillhandahålla, skapas 
förutsättningar hos eleverna för reflektioner, såväl personliga som politiska. 
Ett religionshistoriskt perspektiv gör det också möjligt att diskutera vilka typer 
av kulturella markörer som genom historien visat sig vara mest lämpliga för 
att främja samarbete alternativt elda på i konflikter, och varför.27    

Sociala lärandestrategier och auktoritet  

Varför är elever mer benägna att lyssna till vissa lärare än till andra? Vad är 
grunden för auktoritet? Varför är vissa människor beredda att följa andras in-
struktioner, ibland till och med in i döden? Detta är frågor som är relevanta 
både i relation till elevers vardag, och till händelser på den globala arenan. De 
är också frågor som knyter an till centrala företeelser i religioners historia.  Att 
främja förståelse för varför människor ibland frivilligt underkastar sig andra 
människor, och förklara de bakomliggande drivkrafterna, är centralt i förhål-
lande till ett övergripande mål för skolundervisning som helhet: att främja ett 
kritiskt tänkande hos eleverna.   

Även i detta sammanhang finns det skäl att söka svaren i grundläggande, 
allmänna mänskliga benägenheter. Människor är, jämfört med andra arter, 
särdeles duktiga på att lära sig från andra. Vi gör det rutinmässigt och ofta 
utan att vi ens tänker på det. Vi är, från tidig ålder, tvångsmässiga imiterare, 
och mycket bra på det. Vi tillämpar också, tillsammans med många andra ar-

                                                        
26 Det finns omfattande forskning på detta område. I en nyligen publicerad bok av psykologen Joshua 
Green finns en bra översikt (Greene 2013). 
27 Det finns nyligen publicerad forskning som hävdar att religiösa föreställningar, särskilt då föreställ-
ningar om en allseende, moraliserande gud, har haft en central roll i att möjliggöra storskaligt samar-
bete, också historiskt. Se t.ex. Norenzayan 2013.  
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ter, strategier när vi lär oss av andra. Vi har grova tumregler som guidar oss 
när det gäller till exempel vid vilka tillfällen det är bra att lära sig från andra, 
vad vi ska lägga märke till hos dessa andra och vem eller vilka som överhu-
vudtaget ska bli föremål för vår uppmärksamhet.  Till viss del är dessa strate-
gier medvetna, men långt ifrån helt ut så. Ibland är de omedvetna och vi gui-
das av våra känslor att uppvisa beteenden gentemot modeller, beteenden som 
är särskilt gynnsamma för socialt lärande. Vi dras omedvetet till situationer 
och personer på basis av olika signaler i omgivningen.28 

Forskningen om sociala lärandestrategier kan kombineras med data från re-
ligionens område inom ramen för ämnet religionskunskap. I religiösa sam-
manhang, i historia och nutid, finns gott om information rörande auktoritet och 
hur den fördelas i olika sociala kontexter, information som är relevant också 
för att förstå nutiden, och elevernas vardag. Det handlar varför och i vilka 
sammanhang människor är benägna att underkasta sig andras auktoritet; varför 
vissa personer framstår som mer ”karismatiska” än andra och varför (och när) 
människor tenderar att följa andra överhuvudtaget, ofta med förödande konse-
kvenser. Ur den rika skatt som religionshistoriskt material utgör kan man iden-
tifiera återkommande principer för mänskligt tänkande och beteenden gente-
mot auktoriteter – präster, sektledare et cetera – principer som kan användas 
för att analysera också elevers livsvärld: samtida politik, musikindustrin, mo-
debranschen eller fan-kulturen.  

Moral och etik 

Sedan åtminstone 1980-talet har det funnits en betoning inom religionskun-
skap på att ämnet ska tillhandahålla en arena för elevernas etiska reflektioner. 
Etikens plats inom religionskunskapen är dock fortfarande idag i hög grad på-
verkat av en numer ganska förlegad syn på moral som en konsekvens av etisk 
reflektion.29 Detta märks också i de nya styrdokumenten. På högstadiet ska 
undervisningen till exempel behandla: ”vardagliga moraliska dilemman. Ana-
lys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och 
pliktetik.” samt ”föreställningar om det goda livet och den goda människan 
kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.”.30 I gymnasiesko-
lans ämnesplaner finns en motsvarande betoning på teoretiska modeller och 
begrepp i etisk analys.31 Det kan tyckas lite anmärkningsvärt att så mycket fo-
kus fortfarande ligger på rationella etiska resonemang som bas for moralen, 
mot bakgrund av de belägg som samlats in i forskning sedan åtminstone 1980-
talet på att förhållandet mellan moral och etiska resonemang i stor utsträck-
ning är precis det omvända.32 Det går knappast att förneka att människor utö-

                                                        
28 Se t.ex. Hoppitt & Laland 2013; Laland 2004 ; Henrich 2001. Se också Svensson (kommande), kapi-
tel 4.  
29 För ett bra exempel från nutida religionsdidaktisk diskussion, see Löfstedt 2011b. 
30 Skolverket 2011a. 
31 Skolverket 2011b. 
32 Se t.ex. Haidt 2001; Haidt, 2012. 
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var etisk reflektion, men sådan reflektion är oftare än inte en sekundär ration-
alisering av vad man i brist på en bättre term kan benämna magkänsla.   

En mer humanistisk (i betydelsen baserad i människan) diskussion om etik 
och moral skulle kunna analysera grunder för denna magkänsla, till exempel 
kopplat till teorin om ”moraliska grunder”33 vilken hävdar att bakom den up-
penbara mångfald av moralregler och etiska resonemang som tjänar till att 
rättfärdiga dessa regler, finns en grundläggande mänsklig rudimentär intuitiv 
moral, begränsad till ett fåtal områden. Ett humanistiskt studium av religioner 
kan bringa ljus i denna fråga, helt i linje med de krav som ställs i högstadiets 
kursplan för ämnet religionskunskap där det framgår att läraren har att be-
handla ”etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livså-
skådningar” och i motsvarande centrala innehåll i ämnesplanen för gymnasiet 
där det görs klart att eleverna ska utveckla en förmåga till ”analys av argument 
i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livs-
åskådningar och elevernas egna ställningstaganden.”34  

I material hämtat från olika religiösa traditioner finns utrymme för att dis-
kutera såväl mångfald som enhet i moral, och diskutera hur bådadera kan för-
klaras. Ett dataorienterat, teoribaserat perspektiv på etik och moral skulle dess-
sutom kunna frigöra religionskunskapen från ändlösa klassrumsdiskussioner 
om ”moraliska dilemman” (abort, dödshjälp, kloning et cetera) och fruktlösa 
försök att lösa dessa dilemman med diverse rationella etiska teorier.  Relig-
ionskunskapen har en potential att bli en arena inte bara för diskussioner om 
moral och etik, utan också för undersökningar av den mänskliga benägenheten 
att agera moraliskt (eller omoraliskt) på olika sätt utan att riktigt veta varför. 
Det kan dessutom bli en arena för att närmare undersöka den gemensamma 
grunden för vissa typer av moralregler som verkar vara universellt, eller näst 
intill universellt, förekommande, genom historien och i olika kulturella kon-
texter: ljug inte, fuska inte, döda inte (åtminstone inte dem som tillhör din 
egen grupp), ligg inte med din bror/syster et cetera, och hur dessa på olika sätt 
har upphöjts till ”Guds vilja” eller ”samhällets lag”.   

 

Slutord 
De fem fokusområden som föreslagits ovan är just det: förslag. De skulle 
kunna kompletteras med en lång rad andra, nära kopplade till de syften och det 
centrala innehåll som uttrycks i kursplaner och ämnesplaner för religionskun-
skap. Poängen med detta kapitel är inte att specificera exakt hur ett humanist-
iskt perspektiv inom religionskunskap skulle kunna förverkligas, utan att visa 
att det är förhållandevis enkelt att genomföra, samt skulle kunna erbjuda ett 

                                                        
33 För en översikt, se Haidt 2012. Detta teoretiska perspektiv har rönt stor uppmärksamhet i dagens 
empiriskt orienterade forskning om moral och etik. En kombinationssökning på Google Scholar (2015-
03-16) på: ”moral foundations theory” och Haidt, begränsad till år 2015 gav hela 233 träffar.  
34 Skolverket 2011b.  
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nytt argument för ämnet som obligatoriskt inom ramen för det allmänna skol-
väsendet. Det finns inget annat ämne som på samma sätt, och i samma omfatt-
ning, kan behandla så många aspekter av vad det innebär att vara människa, 
förutsatt naturligtvis att religion i sig förstås som ett i grunden mänskligt fe-
nomen.    

Den grundläggande uppmaningen riktad till lärare i religionskunskap är att 
röra sig bort från ett begränsat deskriptivt studium av religiösa uttryck i histo-
ria och nutid, och göra ämnet till en hörnsten i en ambition att förstå och för-
klara människan som en kulturvarelse, det vill säga grunden i humaniora. För 
att en sådan förändring ska vara möjlig behöver dock dessa lärare redskap, och 
dessa måste lärarutbildningarna vid högskolor och universitet, och den veten-
skapligt aktiva personalen där tillhandahålla.   

Först och främst behöver det akademiska studiet av religion genomgri-
pande ”humanioriseras”. Religion måste analyseras och undervisas om som ett 
mänskligt fenomen, hela vägen igenom. Undervisningen vid högskolor och 
universitet måste utgå från ett synsätt där varje fenomen som studeras, vare sig 
det handlar om texter, dogmer, ritualer eller sociala organisationer kan reduce-
ras till något i grunden mänskligt. För det andra måste en jämförande utgångs-
punkt betonas, och denna måste inbegripa såväl nutida som historisk data. 
Studenter som aspirerar på att bli lärare i religionskunskap måste ges en bred 
introduktion till olika aspekter av olika religiösa traditioner. För det tredje 
måste studenter tränas i, och inspireras till, fortsatta studier på egen hand, och 
i kritisk anda. Som universitetslärare kan vi inte tillhandahålla ”fakta” om allt, 
men vi kan inspirera och träna framtida lärare i grund- och gymnasieskolan att 
söka efter sådana fakta själva. För det fjärde, och slutligen, vi som universi-
tetslärare måste tillhandahålla verktyg som gör att blivande lärare kan hantera 
den typiskt barnsliga frågan ”varför?”, verktyg som har en solid grund i vad vi 
vet, eller för tillfället åtminstone tror oss veta, om hur människor i allmänhet 
fungerar.  

En invändning mot hela resonemanget ovan är att det finns en fara i att 
vara allt för explicit i förklaringsambitionerna när det gäller religion som ett 
mänskligt fenomen. Det finns en risk att elever med religiösa övertygelser kan 
uppfatta ett sådant synsätt som en attack på deras personliga tro och praktik. 
Detta är kanske mindre av ett problem på universitetsnivå än i skolämnet re-
ligionskunskap, där det i det senare fallet även blir en fråga om maktrelationen 
mellan lärare och elev. När det gäller utbildningen av framtida lärare, emeller-
tid, finns ingen ursäkt för att av detta skäl exkludera de empiriskt sett välgrun-
dade teorier som finns tillhanda, varhelst de står att finna. Detta innebär dock 
att lärarutbildare vid högskolor och universitet tvingas vidga sina teoretiska 
horisonter och beakta synsätt på religion utvecklade inom antropologi, socio-
logi, psykologi, och ja, kanske även inom det naturvetenskapliga fältet.  
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Vad	ska	man	jämföra	när	
man	jämför	vetenskap	och	
religion?	

Torsten Löfstedt 
Läroplanen för ämnet religionskunskap (Gy11) specificerar: ”Undervisningen 
i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla […] kun-
skaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap 
samt förmåga att analysera dessa” Och vidare: ”Eleverna ska ges möjlighet att 
diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfatt-
tas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution.”1 Läroplanen 
förordar en diskussion om ”relationen mellan religion och vetenskap”, vilket i 
praktiken ofta innebär att religion och vetenskap jämförs med varandra. Det 
finns mycket i religion som inte har det minsta med vetenskap att göra; exem-
pelvis sakral musik, konst, riter, mm. För att en jämförelse skall ge något, är 
det nödvändigt att det man jämför har något gemensamt, och det måste förtyd-
ligas i förhållande till vad sakerna jämförs.2  

När vi jämför religion och vetenskap är det vanligt att det är just med na-
turvetenskap som vi gör jämförelsen. Särskilt vanligt är att vi jämför naturve-
tenskapliga teorier om hur människan och världen kom till med religiösa tex-
ter som verkar behandla samma ämne.3 Flera läroböcker i religionskunskap 
erbjuder ganska schematiska jämförelser av förhållandet mellan religion och 
(natur)vetenskap. I ett kapitel tillägnat ”Vetenskap och religion” jämför Börge 
Ring främst religiösa läror med naturvetenskaper och då jämför han främst 
skapelsetro och utvecklingsläran.4 I Bengt Arvidssons lärobok i religionskun-
skap för gymnasiet har kapitlet ”Religion och vetenskap” tre avdelningar: Me-
tafysik, Parapsykologi samt Motsättning tro och vetande. I den sistnämnda 
diskuteras främst världsreligionernas förhållande till naturvetenskaperna. Den 
                                                        
1 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel&lang=sv 
2 Jfr Arvidsson 2010, 45: ”Lika” måste diskuteras gentemot något tredje, gentemot en bakgrund: Lika 
utifrån vilket perspektiv, utifrån vilka kriterier, utifrån vilket kunskapsintresse? Något är alltid ”mer 
likt än” eller ”likt med avseende på”.” 
3 Ring (2013, 337) skriver att man kan dela upp vetenskaplig forskning i tre kategorier: humaniora, 
samhällsvetenskap och naturvetenskap. Men när han talar om relationen mellan religion och vetenskap 
är det relationen till naturvetenskap han sätter fokus (s. 339-342). Arvidsson (2005, 96-98) fokuserar 
också på spänningar mellan naturvetenskap och teologi. 
4 Ring 2013, 336-344. Ring nämner både kreationism och intelligent design, men utan att ge några re-
ferenser. 
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heliocentriska världsbilden och utvecklingsläran ställs i kontrast med olika ti-
ders skapelsetro.5  

Vid jämförelser mellan naturvetenskap och religion är det främst med verk 
författade inom systematisk teologi som jämförelsen görs. Systematiska teolo-
ger försöker systematisera trosinnehållet i en religion, ofta med hjälp av något 
filosofiskt system.  Det är givande att jämföra just systematisk teologi med na-
turvetenskap eftersom båda framställts av lärda utövare av disciplinerna i 
fråga, så att skillnaderna i kunskapssyn inte främst har med författarnas aka-
demiska träning eller literära sofistikation att göra utan deras religiösa eller 
icke-religiösa utgångspunkter.6  

I diskussionen som följer kommer jag att ta mina exempel från kristen sys-
tematisk teologi. Även inom andra religioner förekommer det systematisering-
ar av trosinnehållet, men inom västerländsk kristendom (både katolsk och pro-
testantisk) har denna disciplin en särskilt central ställning. I religioner där or-
topraxi (vad du gör) betonas mer än ortodoxi (vad du tror), är systematisk teo-
logi av mindre betydelse; medan kurser i systematisk teologi eller dogmatik 
ingår i de flesta kristna präst- eller pastorsutbildningar, ingår det mer sällan i 
kursutbudet på judiska teologiska högskolor. Jon D. Levenson, professor i ju-
daistik vid Harvard, skriver: 

The effort to construct a systematic, harmonious theological state-
ment out of the unsystematic and polydox materials in the Hebrew 
Bible fits Christianity better than Judaism because systematic theol-
ogy in general is more prominent and more at home in the church 
than in the bet midrash (study house) and the synagogue. The im-
pulse to systematize among Christians tends to find its outlet in   
theology. Augustine, Aquinas, Calvin, Tillich, and Rahner, to name 
only a few, have no really close parallels in Jewry—figures such as 
Maimonides and Hermann Cohen notwithstanding.7 

Till skillnad från religionsvetenskap är teologi mestadels en ”inifrån-
disciplin”. Teologer brukar själva vara troende och de skriver främst för andra 
som tillhör samma religion som de.8 I praktiken skriver de främst för dem som 
ansvarar för förkunnelsen i ett samfund, dvs. präster och pastorer, för att 
hjälpa dem undervisa (exempelvis i predikningar) på ett klart sätt och utan 
motsägelser. Kristna teologer brukar utgå ifrån att man i Bibeln såsom den har 

                                                        
5 Arvidsson 2005, 95-101. 
6 För en diskussion om de mest påtagliga likheterna och viktigaste skillnaderna mellan teologi och (na-
tur)vetenskap, se McCauley 2011, 211-215. 
7 Levenson 1993, 51. 
8 Inte alla anser att det är ett krav att en teolog skall själv vara troende: ”Den bekännande församlingen 
har inte monopol på bibeln och det finns således ingenting definitivt som säger att inte de mer bärkraf-
tiga och kristliga tolkningarna av det bibliska arvet skulle kunna finnas utanför det vi med normalt 
språkbruk kallar kyrkan” (Martinson 2007, 65). “Nor does it seem to be strictly essential that the theo-
logian be personally committed to the Christian (or, as the case may be, Catholic) tradition in order to 
construct a Christian (or Catholic) theology” (Dulles 1992, 15).  
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tolkas av samfundet kan få säker kunskap om Guds förhållande till människor 
och världen. Det är denna kunskap de försöker systematisera.  

På många lärosäten ingår inte kurser i systematisk teologi i utbildningen 
för blivande religionskunskapslärare, just eftersom denna disciplin främst är 
riktad till dem som är troende. Det kan dock vara en god idé för lärare som vill 
jämföra religion och vetenskap, att titta på några systematiska teologier för att 
bli bekanta med denna genre och för att få en uppfattning om vilka frågor di-
sciplinen behandlar. Några nya svenska verk som kan nämnas är Systematisk 
teologi: en introduktion (en antologi bestående av nykomponerade artiklar be-
rörande centrala teman i systematisk teologi av teologer verksamma vid olika 
svenska lärosäten);9 Kristen Dogmatik (ett mer traditionellt lutherskt verk av 
Aleksander Radler);10 det mer innovativa verket Credo av Gustaf Wingren;11 
Thomas Ekstrands och Mattias Martinsons post-moderna systematiska teologi 
Tro och tvivel12och Trons hemlighet, en systematisk teologi skriven av med-
lemmarna i Teologiska nätverket i Pingst.13 

En jämförelse av hur systematiska teologer och naturvetare går tillväga är 
intressant. De har helt olika epistemologier, helt olika uppfattningar om hur 
man får säker kunskap. Är det enbart genom noggrann observation ”under 
kontrollerade former”14 av världen omkring oss som vi får säker kunskap (den 
naturvetenskapliga synen), eller kan vi få säker kunskap på andra sätt också, 
som genom gudomliga uppenbarelser till exempel, vilket traditionellt har varit 
teologens utgångspunkt? Flera forskare – teologer, religionsfilosofer och fors-
kare inom naturvetenskaper -- har ägnat sig åt att göra just sådana jämförelser, 
så de är relativt lättillgängliga.15  
 

Teologi och juridik 
När man jämför kunskapssynen inom naturvetenskap och teologi, är det lätt 
hänt att teologin verkar helt och hållet främmande, ja, närmast obegriplig för 
dem som saknar religiös träning. Vill vi förstå teologins roll i religiösa sam-
fund är denna jämförelse inte den mest givande. Det vore mer intressant att 
jämföra teologin med vetenskaper som står den närmare vad gäller mål, 
material eller tillvägagångssätt. Samlingsbandet Att undervisa om religion och 
vetenskap komponerades för att inspirera lärare i religionskunskap som arbetar 
utifrån den nya ämnesplanen, och var menad att visa att det finns ”mer att dis-
kutera än skapelse versus evolution”, men ger få exempel från andra discipli-

                                                        
9 Martinson, Sigurdson, Svenungson 2007. 
10 Radler 2006. 
11 Wingren 1981. 
12 Ekstrand & Martinson 2004, 49-116. 
13 Teologiska nätverket i Pingst 2014. 
14 Harnow Klausen 2006, 47. 
15 Jfr Barbour 2000, Barnes 2010; Jonsson 2005, McCauley 2011, McGrath 1999, Ruse 2001, Russell 
1937, Stenmark 2004. 
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ner än naturvetenskap och filosofi.16 Som Annika Lindskog påpekar tillåter 
ämnesplanen Gy11 jämförelser med humaniora och samhällsvetenskaper 
också.17 Både företrädare för judendomen och kristendomen brukar anse sig 
tillhöra historiska religioner snarare än filosofier. Centralt i deras tro är att 
Gud ingripit i vissa tidpunkter i det judiska folkets eller kyrkans historia. Det 
vore mer givande att jämföra religiös historieskrivning som den vi har i evan-
gelierna eller Apostlagärningarna i Nya testamentet med annan historieskriv-
ning från samma tidsepok, än att jämföra evolutionsläran med skapelseberät-
telserna.18 Men det är inte denna jämförelse jag vill fokusera på.  

I större delen av kyrkans historia har teologer inspirerats av andra discipli-
ner än historia eller naturvetenskap. Den disciplin som troligtvis historiskt sett 
inspirerat teologer mest är juridik. Läroböcker i religionskunskap jämför säll-
an teologi med juridik, fastän man kan betrakta juridik som en sekulär motsva-
righet till teologi. Dessa discipliner har länge varit nära besläktade med 
varandra. Juridik och systematisk teologi är båda akademiska discipliner som 
innefattar en tolkning och systematisering av en textkorpus så att den kan ap-
pliceras på ett enhetligt sätt inom en institution.  

Det finns många likheter mellan disciplinerna. Som nämndes används 
ibland termen ’dogmatik’ synonymt med ’systematisk teologi’; intressant nog 
används termen också inom juridik om en systematiserande inriktning, till 
skillnad från exempelvis rättshistoria. Kauko Wikström skriver:  ”Legal dog-
matics can be distinguished from the other sectors of legal science [such as 
legal history or legal theory] by the fact that the central question in legal dog-
matics is valid law.”19 Teologi är en praktisk och normativ disciplin, i likhet 
med juridik. Ytterst är teologi (återigen i likhet med juridik) en disciplin vars 
resultat är främst menade att tillämpas inom ett samfund.20 Svenskt territo-
rium, det är det område där svenska lagar råder, och kyrkan, det är den grupp 
människor för vilka Bibeln är den högsta auktoriteten. Tolkningar av skapel-
seberättelserna är högst relevanta i kristna samfund medan de inte upplevs 
som relevanta av sekulära svenskar. På liknande sätt är tolkningar av svensk 
lag relevanta i svenska men inte i amerikanska domstolar. 

Både teologer och jurister hade länge en tendens att betrakta sina källor 
som absoluta auktoriteter. Systematiska teologer och dogmatiker har samma 
utgångspunkt som jurister, nämligen att betrakta texten som ligger till grund 
för deras disciplin som en helhet oavsett när eller av vem de olika delarna 

                                                        
16 Franck & Stenmark 2012, 7. Två av författarna (Olof Franck och Anita Lindskog) tillhörde Högsko-
leverkets ämnesgrupp. 
17 Lindskog 2012, 21. 
18 För en jämförelse mellan biblisk och annan historieskrivning från samma tid, se Baruch Halpern, The 
First Historians (Halpern 1988). 
19 Wikström 1983, 372. 
20 Redaktörerna till ett nytt svenskt verk i ämnet försöker dock övertyga sina läsare om att ”den teolo-
giska vetenskapen i allmänhet och den systematiska teologin i synnerhet [bör] betraktas som en allmän 
angelägenhet.”  Martinson, Sigurdson & Svenungsson 2007, 16. 



Löfstedt: Vad ska man jämföra? 

41 

komponerades.21 När den romerska lagen återupptäcktes på 1070-talet behand-
lades den på liknande sätt som Bibeln, dvs som en samling eviga sanningar.22 
Enligt Harnow Klausen var det först på 1800-talet som inställningen till rätten 
som tidlös kom mer allmänt att ifrågasättas och ett historiskt synsätt på lagars 
tillkomst och skiftande tolkningar blev dominant.23  

Frikyrkliga pastorer liksom svenskkyrkliga och katolska präster uppmunt-
rar sina församlingsmedlemmar att själva läsa Bibeln,24 men de flesta kristna 
samfund genom tiderna har utsett särskilt tränade experter att ge auktoritativa 
tolkningar av texten åt folket. Texternas innehåll ansågs vara alltför allvarligt 
för vem som helst att tolka det åt andra. I Svenska kyrkan måste de som söker 
till att bli präst läsa teologi i flera år,25 detsamma gäller den Romersk katolska 
kyrkan, där sju års studier krävs.26 Präster och pastorer tolkar skrifterna åt van-
ligt folk i sina predikningar. Över prästerna står biskopen, som bland sina 
uppgifter har: ”att bära ansvar för att Guds ord blir rent och klart förkunnat.”27 
Det var länge en oskriven regel att Svenska kyrkans biskopar skulle ha dispu-
terat i teologi,28 vilket visar på vilken vikt man gav tolkningsuppgiften. Bisko-
parna i katolska kyrkan har stort sett samma uppgift som deras motpart i 
Svenska kyrkan: ”’Uppdraget att tolka Guds ord, det skrivna och det trade-
rade, har tillerkänts enbart kyrkans levande läroämbete…’ Detta läroämbete 
innehas av kyrkans biskopar i gemenskap med Petri efterföljare, biskopen i 
Rom.”29 Prästers relation till den heliga texten kan jämföras med domares re-
                                                        
21 Den holländska reformerta teologen Hendrikus Berkhof skriver, “The dogmatician must first of all 
be able to read the Bible, as it is done everywhere in Christian churches, as basically one message from 
God…” (Berkhof 1985, 16). Jämför Katolska kyrkans katekes (Romersk-katolska kyrkan 1996) §112: 
”hur olika böckerna som bildar Skriften än må vara varandra, är Skriften en enhet med tanke på Guds 
plan, som har Kristus Jesus som sin mått och sitt hjärta, en plan som blivit uppenbar sedan Kristi 
påsk.” Jfr även Dei Verbum (Concilium Vaticanum II, 1965) §12: “since Holy Scripture must be read 
and interpreted in the sacred spirit in which it was written, no less serious attention must be given to 
the content and unity of the whole of Scripture if the meaning of the sacred texts is to be correctly 
worked out.” Se även Teologiska nätverket i Pingst 2014, s. 83 “Bibeln är en helhet…” 
22 Furedi 2013, 128 som refererar till Van Caenegem. 
23 Harnow Klausen skriver om 1800talet att ”Den historiska skolan satte… sin prägel på rättsveten-
skapen. Här övergav man tanken på att rätten är en oföränderlig, naturgiven storhet och började istället 
att se den som ett uttryck för beslut tagna av ett bestämt folk vid en bestämd tidpunkt. Studiet av den 
måste därför bygga på kritiska undersökningar av rättskällor, dvs av lagtexter och det sätt som de 
kommenterats på…” (Harnow Klausen 2006, 42). 
24 Jfr. Dei Verbum (Concilium Vaticanum II, 1965) §22: “Easy access to Sacred Scripture should be 
provided for all the Christian faithful.”; Katolska kyrkans katekes (Romersk-katolska kyrkan 1996) 
§133: “Kyrkan ‘uppmanar eftertryckligt och var för sig alla kristustroende… att genom flitig bibelläs-
ning förvärva ‘det som är långt mera värt’ än allt annat, ‘kunskapen om Jesus Kristus’ (Fil 3:8).”  
25 ”För att bli präst krävs att du har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att du 
antas som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbild-
ningsinstitut.” http://svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/utbildning-prast 
26 Stockholms katolska stift (2014), s. 57. 
27 Den Svenska kyrkohandboken (Svenska kyrkan 1999), 240, 274. 
28 Ulrika Lagerlöf Nilsson noterar att ”75 av 93 biskopar” i Svenska kyrkan på 1900talet hade dispute-
rat (2005, 17), och  ”under 1900-talet var enbart 19 av de utnämnda biskoparna inte teologie doktorer” 
(2010, 172). 
29 Katolska kyrkans katekes (Romersk-katolska kyrkan 1996), §85. 
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lation till Sveriges Rikes Lag. Vanligt folk får gärna läsa och försöka tolka 
Sveriges Rikes Lag, men vid domstol är det domarens tolkning av lagen som 
är avgörande. På samma sätt är det i många religiösa samfund, där endast de 
med särskild träning får tolka texterna under de offentliga mötena. I Svenska 
kyrkan krävs särskilt tillstånd (venia) för en som inte är prästvigd att predika, 
dvs att tolka den heliga skriften, under en huvudgudstjänst; officiellt är det 
biskopen som ger venia.  Biskoparna kan jämföras med domarna i högsta 
domstolen; de bär det yttersta ansvaret att texten tolkas rätt.  

I Europa bidrog specifik klädsel till att identifiera texttolkare. I många 
kristna samfund känner man än idag igen prästen på hans kläder, och i några 
länder, exempelvis England, känner man igen domare vid domstolsförrätt-
ningar på deras särskilda kläder och peruker. Dessa texttolkare har ofta he-
derstitlar (exempelvis ”Reverend” för en präst, ”the Right Honorable” för en 
domare i högsta domstolen…) som ytterligare bidrar till att markera deras auk-
toritet inom institutionen. 

Teologer måste alltid förhålla sig till den teologiska tradition som de till-
hör. De behöver inte acceptera allt deras föregångare skrivit – men de förvän-
tas interagera med dem. Detta är särskilt tydligt uttryckt i katolska kyrkan, där 
katekesen lär att Skriften skall läsas ”i kyrkans levande tradition.”30 Även 
pingstförsamlingarnas Trons hemlighet säger: ”Den personliga läsningen av 
Bibeln… kan och bör prövas utifrån den kristna församlingens under århund-
raden beprövade tolkningar.”31 Även radikala protestanter som vill utgå ifrån 
Bibeln allena måste referera till andra teologer om de ska tas på allvar, ef-
tersom de tillhör en tradition. Detsamma gäller förstås jurister; de förväntas 
referera till hur samma sorts fall har hanterats tidigare. En jurist som bortser 
ifrån tidigare tolkningar av lagparagrafen kommer inte långt i sin karriär.  

Även utbildade präster kan behöva olika hjälpmedel för att hjälpa dem 
tolka vissa bibeltexter. Luther utgav egna kommentarer till den heliga Skriften 
för att vägleda evangeliska präster; hans kommentarer till Galaterbrevet är sär-
skilt välkända. Idag finns det en uppsjö av bibelkommentarer för pastorer och 
andra teologer att vända sig till för att få hjälp att förstå vad de enskilda bibel-
verserna betyder och hur de har tolkats.32 På samma sätt finns det lagkommen-
tarer som berör lagens varje paragraf för jurister att konsultera.33 
 

                                                        
30 Katolska kyrkans katekes (Romersk-katolska kyrkan 1996) §113. 
31 Teologiska nätverket i Pingst 2014, 84. 
32 Jfr exempelvis serierna Kommentar till Nya testamentet; Anchor Bible Commentary; Hermeneia; 
International Critical Commentary; New International Commentary on the New Testament; New Inter-
national Greek Testament Commentary; Word Biblical Commentary. Det finns många andra serier och 
det är inte ovanligt att en serie kommentarer till Nya testamentet innehåller mer än 20 band. 
33 Kulin-Olsson 2011, 66. 
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Historiska kopplingar mellan teologi och juridik 
Det finns tydliga historiska kopplingar emellan teologi och juridik. Judar kal-
lar sin heligaste skrift Torah, eller Lagen; denna text som ansågs vara given av 
Gud fungerade även som lagtext i det judiska samhället.34 De judiska rabbi-
nerna var först och främst laglärda som avgjorde hur Torah skulle tolkas, sna-
rare än predikanter. Att rabbiner förväntas predika på sabbaten är en relativt 
sen utveckling.35  

I Jesusrörelsen, som uppstod i judisk miljö, finner vi en liknande koppling 
mellan religiös lära och lag. Enligt evangelierna kallades Jesus rabbin, heders-
titeln för laglärda. På ett ställe i Lukasevangeliet berättas det om en man som 
ber Jesus hjälpa att skifta ett arv (Luk 12:13); han behandlar Jesus med andra 
ord som en laglärd. Jesus presenteras som lagtolkare och laggivare av Matteus 
i exempelvis i Bergspredikan, där han börjar med ”Ni har hört det sägas” följt 
av ett citat ur Mose lag, för att sedan säga ”men jag säger er…” följt av ett nytt 
bud (Matt 5:21, 22; 27-28; 31-32; 33-34; 38-39; 43-44). Jesu debatter med fa-
riséer, där en bibelvers spelas ut mot en annan (t.ex. Joh 11:31-36), kan jämfö-
ras med debatter inför domstol om lagens bokstav och mening. Jesu roll som 
laggivare understryks också i slutet av Matteusevangeliet där han ger lärjung-
arna sin missionsbefallning: ”Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” 
(Matt 28:20).36 I Johannesevangeliet presenteras Jesus också som laggivare, 
även om budet han ger är ganska olikt dem vi finner i Sveriges Lag: ”Ett nytt 
bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också 
ni älska varandra” (Joh 13:34). Även Paulus, författaren till Romarbrevet, det 
nytestamentliga verk som står den systematiska teologin som genre närmast, 
var en lagtolkare. Paulus var tränad som farisé; innan han gick med i den 
kristna rörelsen var han expert i den judiska lagen (Apg 22:3; Fil 3:5). Paulus 
bakgrund präglar hans texter och därmed även senare kristen teologi. Flera av 
de kristna grundberättelserna använder juridiskt språk. Till exempel lär Nya 
testamentet att Människosonen kommer att döma mänskligheten vid den yt-
tersta domen (Joh 5:22-30). Djävulen har som en av sina huvudsakliga uppgif-
ter att anklaga människor (det hebreiska ordet satan betyder just anklagare), 
medan den heliga Anden (Joh 14:16) eller Jesus (1 Joh 2:1) är de kristnas för-
svarsadvokat (grekiska: parakletos). Människors synder jämförs med den se-
kulära juridiska begreppet ’skulder’, som i bönen Fader vår.37 

Flera av de mest inflytelserika kristna teologerna hade en bakgrund i juri-
dik, vilket var ett av mycket få ämnen man kunde läsa på högre nivå i Romar-
riket och det medeltida Europa. Tertullianus (c:a 160- c:a 225), som bland an-

                                                        
34 Torah har andra betydelser också, exempelvis vägledning, men att ordet användes med betydelsen 
’lag’ i Nytestamentlig tid ser vi bland annat då det översattes med ordet nomos i den grekiska översätt-
ningen av GT. Jämför även bruket av torah i den hebreiska texten i Gen 26:5, Lev 26:46. Se även Wes-
terholm 1986.  
35 Groth 2002, 137-138. 
36 Bokst. ”vad jag har befallit” (eneteilamhn). 
37 ”Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.” (Matt 6:12, Bibel 2000) 
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nat utvecklade treenighetsbegreppet, läste juridik och kan ha arbetat som ad-
vokat innan han konverterade till kristendomen. Den store kristna teologen 
Augustinus (354-430) undervisade blivande jurister innan han blev biskop.  

När universiteten (som ofta stod under katolska kyrkans regi) först utveck-
lades på 1100-talet och 1200-talet var teologi och juridik de viktigaste äm-
nena, och de utvecklades till stor del parallellt.38 Det var inte ovanligt att stu-
denter fördjupade sig i båda ämnen.39 De två disciplinernas ansvarsområden 
överlappade varandra; folket löd under både kyrkliga och civila auktoriteter. 
Det fanns både kyrkliga lagar och civila lagar, samt kyrkliga domstolar och 
civila domstolar. Det var inte alltid självklart till vilken domstol ett fall 
hörde.40 Sociologen Frank Furedi noterar att i högmedeltiden var det vanligt 
att de som avgjorde teologiska frågor även var experter i frågor som hade med 
lag att göra; han påpekar: ”every Pope from 1159 to 1303 was a lawyer, and 
some, such as Alexander III and Innocent IV, made a significant contribution 
to the scholarship of canon law.”41 (Det kan tilläggas att de som läser till att 
bli präster i katolska kyrkan måste än idag även ta kurser i kyrkolagen.42) De 
nära kopplingarna mellan disciplinerna påverkade dem båda. Ta till exempel 
Katolska kyrkans botsystem och dess avlater som återspeglar juridiskt tän-
kande.43 

Juridiskt tänkande påverkade även Katolska kyrkans kanske främsta teolog 
genom tiderna, Thomas av Aquino (c:a 1225-1274). Thomas systematiserade 
den kristna tron i Summa Theologiae med hjälp av den skolastiska metoden, 
som kan illustreras med hjälp av George Makdisis summering av upplägget till 
Summa Theologiae:  

This monumental work ... is structured by the author into ’parts,’ 
which are divided into ’questions’ that are further divided into ‘ar-
ticles.’ Each article begins with the formulation of a question, fol-
lowed by a series of arguments for the negative, each with a num-
ber, called objections; these are followed in turn by arguments for 
the affirmative based mainly on sacred Scripture and the fathers of 
the Church; then comes a solution to the question formulated at the 
head of the article. After this solution, a series of numbered replies 
are given, each replying to its counterpart among the numbered ob-
jections.44 

                                                        
38 Evans 2002, 1. 
39 Harnow Klausen 2006, 33. 
40 ”Many offences could in principle be tried either in a secular or in an ecclesiastical court” (Evans 
2002, 1).  
41 Furedi 2013, 142. 
42 Stockholms katolska stift 2014, s. 29. 
43 Om detta botsystem, se Anders Fröjmarks artikel i denna antologi. 
44 Makdisi 1974, 642-643. 
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Både Thomas’ argument och sättet han presenterades det kom att bli mycket 
inflytelserika inom katolsk teologi. Makdisi noterar dock att metoden han an-
vänder ytterst har sitt ursprung i islamisk lagtolkning.45 Det finns många fler 
beröringspunkter mellan juridik och teologi under medeltiden, bland annat 
gällande disciplinernas utövare, målgrupp, grunder, metoder och mål, som inte 
kan behandlas närmare här. 46 Eftersom disciplinerna utvecklades samtidigt, på 
samma universitet och ofta av samma personer, är det inte oväntat att i ka-
tolska Europa kom disciplinerna teologi och juridik att likna varandra i flera 
hänseenden.  

Även i protestantismen har det funnits nära band mellan teologi och juri-
dik. Luthers kollega Philip Melanchthon (1497-1560), som författade den 
augsburgska trosbekännelsen och lade grunden för luthersk systematisk teo-
logi, var professor i grekiska i Wittenberg men hade också läst juridik. Den 
schweiziske reformatorn Jean Calvin (1509-1564), som systematiserade den 
reformerta läran i Institutio Christianae religionis, hade läst juridik i universi-
teten i Orléans och Bourges innan han började läsa teologi.47 Bibeln fick er-
sätta katolska kyrkans kanoniska lag i de reformerta kyrkorna.48 Vi har inte en 
lika stark tradition i systematisk teologi i Sverige, men det kan noteras att Ol-
aus Petri, Sveriges främste reformator, känd som bibelöversättare och förfat-
tare av psalmer, även är författaren till Domareregler, vilka än idag ingår i 
Sveriges Rikes Lag.49 Man kan fråga sig om den västerländska teologin hade 
sett annorlunda ut om den inte utvecklats av jurister.   

Idag är det ovanligt att protestantiska teologer är tränade i juridik, men ett 
av de viktigare undantagen är Cyrus I. Scofield (1843--1921), redaktör till en 
av de mest inflytelserika utgåvorna av Bibeln i modern tid, Scofield Reference 
Bible (först utgiven 1909), ett verk som haft avgörande betydelse för flera ge-
nerationer av kristna fundamentalister. Scofield var advokat innan han blev 
teolog,50 och han behandlar bibeltexterna som om de ingick i en lagbok; en-
skilda verser läses utan att ta större hänsyn till deras omedelbara textuella 
sammanhang, alla verser läses som om de tillhörde samma genre. Resultatet är 
en legalistisk syn på religionen. 

                                                        
45 Makdisi 1974, 642. Termen ’summa’ som ingår i titeln till Thomas verk användes för övrigt även av 
jurister i boktitlar, som exempelvis verket Summa Elegantius (c:a 1169), en sammanfattning och sys-
tematisering av Gratianus Decretum (Evans 2002, 57). 
46 För en grundlig beskrivning av förhållandet mellan teologi och juridik under medeltiden, se Evans 
2002. 
47 “Calvin, John” Oxford Dictionary of the Christian Church 2005, 268. 
48 Reventlow (1984, 110) skriver angående puritanerna, “the Bible has to take the place of the canon 
law which hitherto has governed the outward form of the church.” Citeras i Goldingay (1994, 97).  
49 För Domare-Regler in 1734 års lag, se: 
http://sv.wikisource.org/wiki/Sweriges_Rikes_Lag/Domareregler 
50 Noll 1992, 378. 
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Skillnader mellan teologi och juridik 
Teologi handlar inte bara om att avgöra vad som är rätt eller fel sätt att handla, 
contra modern lag. I kristendomen är vad du tror av avgörande betydelse. Inte 
alla religioner betonar trons innehåll lika starkt. Systematisk teologi har en 
mindre central ställning inom judendomen än i kristendomen. En anledning 
kan vara att hur judar lever har ofta ansetts vara viktigare än vad de tror; orto-
praxi snarare än ortodoxi är avgörande.51 För ortodoxa judar är istället tolk-
ningen av de rabbiniska lagarna, samlade i Talmud, centralt än idag, och det är 
lagarna snarare än lärorna som är föremål för systematisering.52 Rabbinerna, 
de religiösa lärda, är lagtolkare. Det kan noteras att än idag sköts familjerätt av 
religiösa myndigheter i flera länder i Mellanöstern, inklusive Israel, och även i 
länder utanför Mellanöstern där muslimer utgör majoritet av befolkningen. 

En annan skillnad mellan teologi och juridik är att grundtexterna i kristen 
teologi i stort sett har varit oförändrade i mer än tusen år, medan nya lagar 
promulgeras hela tiden. För de kristna samfunden fortsätter Bibeln att vara den 
yttersta utgångspunkten för teologisk reflektion. Regeringen kan även ta bort 
gamla lagar ur stadgarna -- men teologer idag sållar inte officiellt bort texter 
från de heliga skrifterna. Martin Luther betraktade visserligen de skrifter som 
ibland räknades till Gamla testamentet men som inte ingick i den judiska Bi-
beln, (till exempel Salomos Vishet, Jesus Syraks Vishet och Första och Andra 
Mackabéerboken) inte som kanoniska (dvs auktoritativa), men han uteslöt 
dem inte från Bibeln. De ingår i hans översättning av Bibeln från 1534.53 Även 
om kristna samfund inte lägger till fler texter till Bibeln, utvecklas läran konti-
nuerligt, och dessa utvecklingar kan få liknande status som bibeltexterna. I den 
Romersk katolska kyrkan är beslut fattade vid ekumeniska koncilier och påv-
liga dekret också auktoritativa texter. Man kan också hävda att teologer i alla 
samfund i praktiken sållar bort vissa skrifter; i praktiken är inte alltid alla delar 
av Bibeln lika aktuella, och vissa delar hänvisas till ytterst sällan.  

Slutord 
Systematisk teologi är en akademisk disciplin, liksom juridik. Om systematisk 
teologi (eller för den delen juridik) är vetenskap är en annan fråga, som jag 
inte kommer att besvara här. Hur vi svarar kommer att bero på hur vi definie-
rar vetenskap och vad det är vi betraktar som sanning. En viktig ingrediens i 

                                                        
51 Detta är inte en absolut regel; under vissa perioder i judendomens historia har ortodoxi snarare än 
ortopraxi bestämt samfundstillhörighet. Se Pill 2014, 2. 
52 Levenson 1993, 51: ”Among Jews, the impulse to systematize finds its outlet in the law.”  Det finns 
dock en modern ortodox judisk motsvarighet till de kristna systematiska teologierna: Handbook of 
Jewish Thought av rabbinen Aryeh Kaplan (1990, 1992). Se även Kaufman Kohler, Jewish Theology: 
Systematically and Historically Considered (1919). New York: Macmillan. 
http://ftp.sunet.se/pub/etext/gutenberg/3/2/7/2/32722/32722-pdf.pdf. 
53 De ingår i hans översättning av Bibeln från 1534 under rubriken ”Apocrypha: das sind Bücher: so 
der heiligen Schrifft nicht gleich gehalten / vnd doch nützlich vnd gut zu lesen sind.” 
(http://lutherbibel.net/) 
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en sådan definition är koherens. Vetenskapsteoretiker anser att vetenskapliga 
påståenden ska vara fria från motsägelser.54 Både jurister och teologer delar en 
ambition att deras påståenden inte skall säga emot andra påståenden som de 
betraktar som sanna; undvikandet av motsägelser är ett av målen med syste-
matiseringen som ligger till grunden för disciplinen systematisk teologi. Det är 
dock frågan om koherens är ett tillräckligt kriterium för sanning, eller om kor-
respondenskriteriet också är nödvändigt: måste det finnas en relation mellan 
de påståenden som görs och vad man faktiskt kan observera?55 I en diskussion 
om teologins (eller juridikens) vetenskaplighet är frågor om falsifierbarhet 
också centrala; det finns de som anser att varken teologi eller juridik kan be-
traktas som sanna vetenskaper eftersom deras påståenden inte är falsifierbara. 
Redan på 1920-talet ifrågasatte den tyske sociologen Julius Kraft juridikens 
status som vetenskap och jämförde den med teologi: ”the dogmatics of law 
and religion are neither theoretical-empirical nor pure-rational disciplines, but 
depictions of systems of legal or religious ordinances as if their objectivity 
were beyond doubt.”56 

Jämförelsen mellan teologi och juridik kan vidareutvecklas, fler likheter i 
uppbyggnad och samhällsliga funktioner samt historiska kopplingar emellan 
disciplinerna kan identifieras utan större svårighet. Men jag hoppas att den 
jämförelse som jag har gjort här har väckt insikten att när vi jämför religion 
och vetenskap bör vi inte nöja oss med att jämföra teologi och naturvetenskap, 
utan vi bör jämföra teologi också med discipliner som står den mycket när-
mare, i synnerhet juridik. En sådan jämförelse gör teologins roll i samfunden 
mer begriplig och mindre främmande. 
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Forskningsbaserat	lärande	

Reflektioner kring undervisning och examination  
 

Kristina Myrvold 
Idag är det självklart att institutioner för högre utbildning har starka relation-
erna mellan forskning och undervisning. Förutom det grundläggande kravet att 
högre utbildning ska förankras i vetenskap och forskning ska utbildningens 
undervisningsformer sträva efter fördjupad forskningsanknytning och träna 
studenterna i ett vetenskapligt och forskningsorienterat förhållningssätt så att 
de utvecklas till självständiga och kritiskt reflekterande individer. Den akade-
miska verkligheten kan dock vara mer utmanande utifrån både ett student- och 
ett lärarperspektiv. Forskare har påvisat att de flesta pedagoger självklart anser 
att forskning ska vara en bas för undervisning, men praktiken ser ganska an-
norlunda ut med institutionaliserade klyftor eller brandväggar mellan forsk-
ning och undervisning.1 I den undervisande vardagen inkluderar universitets-
utbildningen oftast olika moment som är forskningsinspirerade och forsk-
ningsorienterande, det vill säga läraren delger studenterna exempel från egna 
projekt och introducerar dem till forskningsprocesser genom specifika kurser i 
metod och teori, oftast på avancerad nivå. Samtidigt som kursplaner präglas av 
studenternas progression mot vetenskapliga förhållningsätt så utmärks ofta 
akademisk undervisning av en föreläsningskultur med reproduktion som norm. 
När studenterna på avancerad nivå ska självständigt formulera problemställ-
ningar och utforma forskningsstrategier kan lärarna många gånger uppleva att 
studenterna inte är tillräckligt tränade, förberedda eller mogna för uppgifterna. 
För alla studenter har det inte skett någon förändring eller utveckling i över-
gången.  

I min egen undervisning på kurser i religionsantropologi och religionshi-
storia började jag fundera på hur det tidigt i utbildningen går att utveckla och 
tillämpa undervisnings- och examinationsformer som leder till inlärning på ett 
forskande sätt och samtidigt reflekterar de metoder som lärare och forskare 
inom disciplinen använder själva för att lära och forska. I den undervisande 
realiteten är det kanske inte möjligt att introducera forskningsbaserad under-
visning på nybörjarnivå, eftersom studenterna inte alla gånger är mogna för 
det, men kanske ändå övningar som kan göra dem aktivt engagerade i lärpro-
cesser och stimulera till självständighet och vetenskapande. I det följande ska 
                                                        
1 Brown 2002; Gibbs 2002; Scott 2002. 
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jag ge en introduktion till forskningsbaserat lärande, med andra ord lärande 
som utgår från studenternas erfarenheter av verkliga forskningsprocesser, och 
den teoretiska syn på kunskap och inlärning som ligger till grund för detta.   

 

Forskningsbaserat lärande 
Det finns idag många olika pedagogiska strategier för att utforma metoder 
och miljöer som kan aktivera studenterna och skapa former för engagemang 
ska kan gynna en framgångsrik lärande. En av dessa är forskningsbaserad 
undervisning (research-based teaching) eller så kallad Inquiry-Based Learning 
(IBL).2 I en mer generell betydelse avser det både en aktiv process att söka 
och skapa ny kunskap och en pedagogik med undervisningsmetoder som är 
baserade på denna process.3 Som ett pedagogiskt angreppssätt utgår forsk-
ningsbaserat lärande från att studenterna engageras och stimuleras till ett ak-
tivt lärande genom aktiviteter där de själva tar ökat ansvar för sin inlärning 
och utvecklar kritiskt tänkande, självreflektion och färdigheter för ett livslångt 
lärande.4 Den bakomliggande teorin utgår ifrån socialkonstruktionismen och 
betraktar människor som aktiva skapare av kunskap och mening genom en-
gagemang, istället för passiva mottagare av information och expertis.5 Det pe-
dagogiska angreppssättet eftersträvar en högre nivå av inlärning, eller så kal-
lad djupinlärning, som är riktad mot förståelse, reflektion, kritiskt tänkande 
och analytisk förmåga, samt integration och tillämpning av kunskap även ut-
anför kurs- och klassrumssituationer och i relation till andra erfarenheter.6 En-
ligt förespråkare för forskningsbaserat lärande kan effektiv djupinlärning 
åstadkommas när studenter upplever att undervisningsuppgifter är relevanta 
och står i relation till deras egna erfarenheter, de känner ansvar för sin egen 
inlärning, och lär genom att vara aktiva och själva handla.7 Samtidigt ger 
forskningsbaserat lärande en möjlighet att medvetandegöra inlärningsproces-
sens metaaspekter, det vill säga, studenterna lär hur man lär genom mer pro-
cessinriktad undervisning. Både process och innehåll anses vara lika viktiga 
komponenter för lärandet.8 

                                                        
2 Ibland även kallad ”studentforskning” (undergraduate research) eller bara ”undersökning” (inquiry). 
3 Justice et al. 2007. 
4 Spronken-Smith et al. 2007. 
5 Castley 2006; Justice et al. 2007. 
6 Biggs 1999. 
7 Se även Kugel (1993) som hävdat att kunskap som tillkommer genom övningar där studenterna själva 
arbetar, agerar och erfar blir mer förankrad och användbar. Kolb (1984) har utvecklat en cykel om erfa-
renhetsinlärning som identifierar fyra steg i ett processuellt lärande: Inledningsvis får studenterna en 
första erfarenhet och observerar, för att reflektera över erfarenheten och sedan teoretisera och utveckla 
en tanke. I ett slutligt stadium testar studenterna teori eller för teorin till handling. Dessa och andra pe-
dagogiska forskare menar att när studenterna stimuleras till att aktivt delta och blir engagerade i under-
visningen och sina egna lärprocesser blir deras kunskaper också mer djupinriktade.   
8 Massialis 1985. 
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Pedagogisk litteratur särskiljer ofta mellan fem olika aspekter och sam-
manhang av forskningsbaserat lärande som även kan avspegla olika sätt på 
vilka vetenskapligt tänkande och en vetenskaplig kultur kan integreras tydli-
gare i utbildningsprogram: 

 

1. Outcome: lärarnas forskningsresultat ligger till grund för kursplaner och 
introducerar studenterna till forskning. 

2. Tools: studenterna lär sig att använda forskningsverktyg genom exempel-
vis specifika metod- och teorikurser som en del av utbildningsprogram. 

3. Process: studenternas lärande sker genom forsknings- och problembase-
rade övningar. 

4. Context: en hel utbildningsavdelning som utvecklar en miljö där både stu-
denter och lärare betraktas vara deltagare i en forskningskultur och ett 
“community of learners.” 

5. Pedagogy: undervisning i en ämnesdisciplin eller på en utbildningsinsti-   
tution blir i sig ett undersökningsobjekt för pedagogiskt forskning.9 

 

Kategoriseringen reflekterar en gradskala för olika typer av forskningsbaserad 
verksamhet, från enskilda undervisningsmoment i mer traditionell undervis-
ning till institutionell utarbetning av kursplaner och organisation av forsk-
ningsbaserade utbildningsmiljöer där verksamheten i sig kan studeras för 
meta-reflektion och pedagogiskt utvecklingsarbete. Pedagogisk litteratur be-
handlar oftast aspekt 3 till 5 (process, context och pedagogy), det vill säga hur 
lärare och olika utbildningsinstanser kan utveckla undervisningsmetoder och 
miljöer som genomsyras av ett forskningsbaserat tänkande och utvärderas av 
pedagogisk forskning.  

En forskningsbaserad studiemiljö (context) kan exempelvis formas ge-
nom att integrera metod- och teorikurser tidigt i utbildningsprogram, invol-
vera studenter i lärarnas forskningsprojekt, skapa vetenskapliga tidskrifter för 
presentation av studenternas egna forskningsresultat, arrangera speciella 
“forskningsdagar,” utställningar eller workshops för och av studenter, och 
skapa utvecklingsplaner som hjälper dem att uppmärksamma sin egen forsk-
ningsskicklighet.10 För att kunna utveckla sådana miljöer krävs det dock att 
det finns en medvetenhet och vilja hos både studenter, lärare, institutions- och 
universitetsledning att bygga upp en stark relation mellan undervisning och 
forskning, och att kursplaner och utbildningsmål anpassas därefter.11 Utbild-
ningsinstanser som medvetet vill främja forskningsbaserad undervisning och 
undervisningsmiljöer bör aktivt försöka integrera studenterna i forskarvärlden 
genom olika strategier, och uppmuntra dem att lära på sätt som liknar el-

                                                        
9 Castley 2006; Baxter Magolda 1999. 
10 Healey och Jenkins 2006, 50-51; Jenkins 2008. 
11 Kreber 2006, 15. 
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ler reflektera de sätt varpå lärarna och forskarna själva lär inom den ak-
tuella ämnesdisciplinen.12 Forskningsbaserat lärande anses stärka relationen 
mellan undervisning och forskning genom att föra samma lärare och studenter 
i vad som kallas “a community of inquiry”13  eller “a community of resear-
chers”.14 Inom ramen för detta betraktas både studenter och lärare ansvariga 
för lärandet och studenterna förväntas ta beslut och göra bedömningar som i 
mer traditionell undervisning brukar tillfalla lärarens ansvar.15 

Det är framförallt punkt 3 (process) – hur studenter kan lära genom 
konkreta forsknings- och problembaserade övningar – som kommer att bely-
sas närmare i det efterföljande. Pedagogiska forskare har påpekat att varian-
ter av forskningsbaserade övningar existerar ofta som mer “taktiska” uppgif-
ter i undervisning, utan att läraren nödvändigtvis är teoretiskt medveten om 
pedagogiken eller specifikt intresserad av den. Exempelvis använder många 
lärare kontinuerligt konkreta empiriska, metodiska och teoretiska exempel och 
illustrationer från sin egen forskning när hen undervisar och engagerar stu-
denterna i mindre eller större uppgifter som relaterar till forskningen.16 Ett 
särdrag för forskningsbaserad undervisning är ändå att studentaktiviteterna ska 
reflektera verkliga forskningsprocesser och kunskapsproduktion, och skapa 
aktivt engagemang hos studenterna som lär genom att upptäcka, skapa, tolka, 
utvärdera, omtolka och sprida kunskap. Istället för att studenterna exempelvis 
exponeras för forskares teorier i kurslitteratur och på föreläsningar och redo-
gör för dessa under examination, kan samma material ligga till grund för en 
annan typ av undersökningsprocess där studenterna skapar nya frågeställning-
ar och hypoteser utifrån samma material, reflekterar kring möjliga undersök-
ningsstrategier, och omformar problem utifrån utvärdering, feedback och ny 
förståelse. Forskningsbaserade aktiviteter kan illustreras med en cirkulär ut-
vecklingsmodell där studenterna först upptäcker och introduceras till ett ämne, 
skapar en problemställning och vetenskapliga frågor som ligger till grund för 
en undersökning, utvecklar ett metodiskt angreppssätt för att undersöka pro-
blemet, genomför undersökning och kritiskt analyserar och utvärderar källor 
och information, för att tolka och omtolka ny kunskap i relation till frågeställ-
ningarna, generera slutsatser och i ett sista skede förmedla resultaten till andra 
studenter eller forskare och utvärdera kunskapsprocessen (se figur 1). Mo-
dellen ska reflektera en autentisk forskningsprocess och betona att studenterna 
har en aktiv roll i skapande av kunskaper genom egna erfarenheter. 

                                                        
12 Jenkins 2008. 
13 Spronken-Smith et al. 2007. 
14 Shore et al. 2008. 
15 Jonassen 2000. 
16 Jenkins 2008. 
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För att dra jämförelsen mellan forskningsbaserat lärande och mer tradition-
ell undervisning till sin spets har en av pionjärerna bakom utvecklingen av 
forskningsbaserad undervisning, Mick Healey vid University of Glouces-
tershire, hävdat att lärare har valet att utveckla kurser som endera (1) har beto-
ning på forskningsinnehållet eller forskningsprocessen, (2) behandlar studen-
ter som publik eller deltagare, och vars undervisning är (3) endera lärarfokuse-
rad eller studentfokuserad. I en klassifikation av sambandet mellan undervis-
ning och forskning (se figur 2) har Healey visat hur traditionell undervisning 
ofta är “forskningsledd” med betoning på ämnesinnehåll och med lärarfokus 
där studenterna agerar som publik. Han har argumenterat för att högre utbild-
ning borde satsa mer på “forskningsbaserad” och “forskningshandledd” 
undervisning som istället fokuserar på innehåll och processer med studenterna 
som aktiva deltagare.17 

 

                                                        
17 Healey 2005. 

Källa: Shore et al. 2008: 304. 

Figur 1. 
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Utifrån studenternas perspektiv har tidigare rapporter baserade på utvärdering-
ar (främst kvantitativa) av studenters uppfattningar och erfarenheter av forsk-
ningsbaserat lärande inom större utbildningsprogram och olika ämnesdiscipli-
ner visat att de ofta inledningsvis känner frustration och har svårt att anpassa 
sig till ett mer studentcentrerat lärande eftersom de är vana mer passiva roller i 
traditionell undervisning och vet inte riktigt vad som förväntas av dem.18 Ut-
värderingarna har dock påvisat en märkbar utveckling av studenters förmåga 
att arbeta med forskningsbaserade övningar under kursers gång. De får ökat 
självförtroende att hantera uppgifter och faktiskt förbättrar olika typer av mät-
bara forskningsfärdigheter.19 I början av kurser och utbildningsprogram skapar 
det egna ansvarstagandet stor osäkerhet på grund av studenternas tidigare stu-
dieerfarenheter och förväntningar på läraren. Men successivt, under proces-
sens gång, får de ökat självförtroende och förståelse för forskningsaktiviteter. 

 

Studentfokuserad undervisning  
Hur kan det vara möjligt att integrera forskningsbaserat lärande i religionsve-
tenskaplig undervisning? Svaret på denna fråga är självklart inte enkel då uni-
versitet och pedagogisk litteratur tillhandahåller en mångfald av förslag på 
metoder och övningar som beror på ett flertal faktorer i den konkreta under-

                                                        
18 Apedoe 2007, Bebb och Pittam 2004. 
19 Apedoe 2007, Cassotti et al 2008, Kardash 2000, Lopatto 2004. 

Studentfokuserat: studenter som deltagare

Lärarfokuserat: studenter som publik
 
Källa: Healey 2005.  
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visningskontexten.20 Med tanke på att strävan med forskningsbaserat lärande 
är att göra studenternas undervisning jämförbar med en forskningsprocess, till 
den grad att studenterna lär på ett liknande sätt som personalen forskar, förut-
sätter det att undervisande lärare forskar och att övningar delvis reflekterar den 
typ av forskning som de och utbildningsinstitutionen bedriver. Undervisnings-
formerna är också avhängiga de enskilda lärarnas ansvarsfrihet och möjlighet 
att påverka det pedagogiska ramverket med kursplaner, litteratur och examin-
ation. Men forskningsbaserat lärande kan både integreras i utbildningar genom 
aktiviteter som genomsyrar och formar hela kurser eller bestå av enskilda öv-
ningar som utgör enstaka undervisningsmoment i kurser.  

När jag ansvarade för en kurs i religionsantropologi på fortsättningsnivå 
(7,5 hp) vid Lunds universitet med redan fastställda läromål i kursplanen valde 
jag att utveckla två forskningsbaserade övningar för att tydligare göra studen-
terna uppmärksamma på de olika faserna i forskningsprocesser, träna dem i 
kritiskt tänkande, och reflektera kring sin egen kunskapsproduktion. Inspirat-
ion för övningarna hämtades från McMaster University i Kanada där lärar-
grupper sedan flera år tillbaka har utvecklat ett flertal kurser grundade på 
forskningsbaserat lärande som integrerats i undervisning över hela terminer.21 
Till skillnad från dessa större projekt var min utmaning att utforma och inte-
grera enstaka övningar som kunde ingå i en kurs med endast fem veckor till 
förfogande. Istället för att strukturera kursen kring föreläsningar och semi-
narier, likt tidigare år, utarbetades två forskningsbaserade övningar som kom-
pletterades med tematiska föreläsningar för att introducera studenterna till cen-
trala perspektiv och fungera som en grund för övningarna. Den första övning-
en var av en kritisk granskning av teorierna i den fastställda kurslitteraturen 
som genomfördes i grupper. Istället för att enbart granska och redovisa texter-
na fokuserade övningen på att identifiera problem och skapa egna frågeställ-
ningar utifrån texterna för att sedan diskutera vilka antaganden som kan ligga 
bakom de formulerade frågorna. Redovisningarna som studenterna genom-
förde gemensamt i muntliga presentationer och individuellt i skriftliga rappor-
ter var mer inriktade på studenternas egna problemställningar och hypoteser 
som skulle förankras och utgå från kurslitteraturen.  Den andra övningen syf-
tade till att integrera de teoretiska diskussionerna med egna erfarenheter och 
möten med levande religion och bestod av ett mindre fältarbete på hemma-
plan. Detta lades upp som ett forskningsprojekt där studenterna skulle arbeta 
fram problemställningar, forskningsstrategier med metod och hypoteser som 
reflekterade deras antaganden innan undersökningen utfördes i närområdet. 
Även denna övning inkluderade muntlig och skriftlig redovisning och gemen-
sam utvärdering av gruppens presentationer och individuell reflektion kring 
det egna lärandet.22  
                                                        
20 Se Healeys bibliografi som listar publikationer om forskningsbaserad undervisning, hemsidor och 
brittiska universitet med inquiry och research-based learning (Healey 2006).  
21 Justice et al 2007. 
22 Myrvold 2009. 
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Ett annat exempel på hur religionsvetenskapliga kurser kan göras mer 
forskningsbaserade är de fältkurser som Institutionen för litteratur, idéhistoria 
och religion (LIR) vid Göteborgs universitet har arrangerat i Indien. Under 
vintern 2007-2008 genomförde studenter och lärare en fyra veckor lång fält-
studiekurs i Varanasi för att lära om levande indisk religion. Studenterna ge-
nomförde individuella projekt på plats vilket senare resulterade i artiklar 
skrivna av både studenter och lärare som publicerades gemensamt i boken In-
dia on My Mind.23 I samarbete med Centrum för teologi och religionsveten-
skap vid Lunds Universitet utvecklade LIR år 2011 en gemensam religionsve-
tenskaplig fältkurs på grundläggande nivå med teoretiska studier i fältforsk-
ningsmetodik (5 hp) i Sverige integrerat med tillämpat fältarbete (10 hp) i In-
dien. Examinationen bestod av projektskisser inför fältarbetet och rapporter av 
det slutförda fältarbetet.  

Dessa exempel visar hur studenter kan genomföra verkliga projekt och stu-
dera på ett liknande sätt som deras lärare forskar, istället för att enbart läsa och 
följa föreläsningar om religioner, teori och metod. Liknande övningar kan ut-
vecklas med överlappningar till lärarnas forskningsprojekt och med olika in-
riktningar mot exempelvis sociologi, historia, och arkeologi. På en kurs med 
forskningsbaserade övningar i historia vid University of Victoria, British Co-
lumbia, fick exempelvis studenterna göra mindre arkivforskning om olika 
aspekter om livet i närsamhället mellan perioden 1843-1900 och publicera 
sina resultat på en hemsida kallad ”Victoria’s Victoria” i slutet av kursen.24 

Att introducera forskningsbaserade övningar på kurser med begränsad lekt-
ionstid kan ofta innebära en svårighet att sammanföra läromål och önskemål 
att behandla ett stort ämnesmässigt innehåll och samtidigt få studenterna en-
gagerade i forskningsbaserade övningar. Valet av undervisningsformer är in-
timt förknippat med lärarens och studenternas förväntningar och grundläg-
gande kunskapssyn. Men sådana övningar behöver inte uppfattas som en 
kompromiss med ämnesinnehåll då övningarna engagerar studenter i forsk-
ningsliknande processer som tränar dem att söka, samla, analysera och utvär-
dera fakta och ämnesmässigt material utifrån egna problemställningar och an-
taganden. Studenterna kan faktiskt exponeras för mer ämnesrelaterad kunskap 
genom övningarna och tränas i att använda, tolka och omvärdera denna kun-
skap istället för att enbart reproducera kursmaterial. Om de är vana vid mer 
traditionell undervisning där läraren betraktas som en källa för kunskap och 
korrekta svar kan ändå den pedagogiska metoden vara en ny och obekväm er-
farenhet. Det är vanligt att de inledningsvis känner osäkerhet, ibland till och 
med motstånd, eftersom de inte riktigt vet hur eller var de ska börja och inser 
att det krävs mer arbete för att klara kursen. Forskningsbaserat lärande kräver 
att studenterna blir aktivt delaktiga i sin egen inlärning och att de samarbetar 
med andra för att fullfölja en autentisk uppgift, precis som forskning i verklig-

                                                        
23 Andersson och Sander 2010. 
24 Healey & Jenkins 2006, 51. 
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heten ofta kräver lagarbete. Utvärderingarna har visat att studenter ofta tycker 
att det saknas tydlig vägledning för arbetsprocesserna och utmaningen för lä-
rare är just att stimulera studenterna utan att förse dem med svar som kan 
hämma deras utforskande processer.25 Tydliga instruktioner inför varje mo-
ment kan däremot vara ytterst viktiga och fungera som ett logistiskt stöd i stu-
dierna. Från lärarens sida kan detta kräva mer kursplanering och implicerar en 
ny lärarroll som mentor och det är samtidigt en balansgång att vägleda och 
stimulera studenternas utforskande utan att förse dem med svar. 
 

Processinriktade examinationsformer 
Det kursmoment som självklart står i studenternas intressefokus är examinat-
ionen. Om forskningsbaserad och mer processinriktad undervisningen ska 
syfta till att studenterna utvecklar forskande färdigheter krävs det också att ex-
aminationsformerna anpassas därefter. Noel Entwistle och Abigail Entwistle 
har visat hur studenternas mycket väldefinierade uppfattningar om förståelse, 
som en förmåga att anpassa och använda kunskap, förändrades drastiskt när 
det närmade sig examination. Istället för egna reflektioner och konklusioner, 
som inledningsvis vägledde deras studier, så anpassade studenterna sina upp-
fattningar om förståelse på ett sätt som de trodde förväntades av dem och mot-
svarade lärarens utvärderingskriterier för goda betyg. I betygsjakten skapade 
examinationsformerna en negativ effekt på deras självständiga förståelse och 
utvecklingsprocess.26 Att många studenter har en tendens att reproducera in-
nehållet av kurslitteratur och föreläsningsanteckningar på exempelvis skrift-
liga tentamina reflekterar inte bara deras önskan att bli godkänd eller få bra 
betyg, utan lika mycket lärarens syn på kunskap. Valet av examinationsform 
signalerar vilken typ av kunskap som premieras i kurser. 

Pedagogiska diskussioner som framhåller skillnaderna mellan summativ 
och formativ utvärdering av studenternas prestationer påvisar att dessa tillhör 
skilda process- eller produktinriktade diskurser och olika syner på kunskap 
inom universiteten.27 Ibland kan dessa diskurser också samverka på ett för lä-
raren motsägelsefullt sätt. Exempelvis när jag år 2006 skulle utveckla examin-
ationsuppgifter för en religionshistorisk kurs betonade lärandemålen i kurspla-
nen att studenterna skulle uppmuntras till självständigt och kritiskt tänkande, 
träna förmågan att organisera den egna inlärningen, samt ges möjlighet att 
följa hur tankar och idéer utvecklas. Men den normerande examinationsfor-
men var skriftlig tentamen, vilket jag uppfattade som motsägelsefull i relation 
till kursplanen med betoning på lärprocesser och metaperspektiv. Medan kurs-
planen uppenbarligen utgick från en formativ diskurs, förutsatte examinations-
formen en summativ syn på kunskap. 
                                                        
25 Apedoe 2007. 
26 Entwistle och Entwistle 1997. 
27 Gerreval 2008; Lundahl 2007. 
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Flera forskare har betonat att välplanerad formativ bedömning har stor pot-
ential att påverka lärandet positivt eftersom den utgår från studenternas befint-
liga kunskaper och förståelser för att kunna forma undervisningen därefter. De 
har exempelvis visat att formativa utvärderingar gör att studenterna lär mer 
effektivt eftersom de utvecklar självvärdering, motivation och självstyrning i 
lärandeprocessen som kan göra dem mer lärandeorienterade istället för be-
tygsorienterade.28 De examinationsuppgifter som kan ingå i en formativ utvär-
dering av studenters pågående prestationer kan självklart vara mångfaldiga 
och, beroende på ämne och kursmål, kombineras med olika summativa be-
dömningsuppgifter. Som ett led i att utveckla en examinationsform som kunde 
vara användbar för forskningsbaserade övningar för att dokumentera studen-
ternas individuella lärprocess använde och utvecklade jag bland annat kurs-
dagbok, eller så kallad “learning log/journal,” på kurser i religionsantropologi 
och religionshistoria. Kursdagbok är i grunden en rapportbok som studenten 
för under hela kursen för att dokumentera sitt eget lärande genom att reflektera 
kring moment i undervisningen och kurslitteraturen, utvärdera de egna själv-
studierna, samt göra kopplingar till tidigare kunskaper och personliga erfaren-
heter som är relevanta för kursinnehållet. Det är med andra ord en ackumulat-
ion av material baserat på studentens egen reflektionsprocess i mötet mellan 
förkunskaper och nya erfarenheter och kunskaper. 

Jennifer Moon har påvisat främst fyra teoretiska utgångspunkter för hur 
kursdagbok kan leda till studentaktivt lärande: För det första kräver kursdag-
boken utrymme för intellektuellt reflekterande aktiviteter och stimulerar själv-
ständig inlärning genom att organisera de egna tankarna som framkommer i 
mötet mellan förkunskaper och nya erfarenheter. Vidare hävdar hon att kurs-
dagbok stimulerar till reflektion som kan ha till syfte att kritiskt granska egna 
och andras beteenden, dra teoretiska slutsatser från erfarenheter, och stärka 
känslan för personlig självutveckling och framförallt inlärning. Studenter som 
regelbundet för ned anteckningar i kursdagbok blir bekanta med och tränas i 
att förstå och reflektera kring kursinnehåll, och kan därigenom uppnå djupin-
riktat lärande. För det tredje så menar Moon att kursdagbok är ett verktyg som 
främjar “meta-kognition” då studentens blir medveten om egna kognitiva ka-
paciteter, inlärning, och strategier för att lösa problem och uppnå mål. Genom 
att kunna gå tillbaka i anteckningarna och se hur tolkningar förändras över tid 
får studenten perspektiv över den egna lärprocessen. Slutligen, för det fjärde, 
betonar Moon att själva skrivandet med egna ord leder till lärande genom att 
skrivprocessen förtydligar och organiserar tankar, och stimulerar förmågan att 
utveckla idéer. När studenter lär sig att reflektera genom exempelvis en kurs-
dagbok kan deras anteckningar senare användas som belägg för reflektioner. 
På så vis kan kursdagboken både vara ett redskap för lärande och samtidigt 
fungera som ett instrument för utvärdering av studenternas prestation.29 

                                                        
28 Se Grönlund 2011. 
29 Moon 1999. 
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Studenternas respons på kursdagbok som examinationsformen har varit 
olikartade men genomgående positiva. I olika utvärderingar på kurser i relig-
ionsantropologi och religionshistoria har majoriteten studenterna delgett att de 
har fått mer utrymme för självständiga reflektioner och analyser, kunnat för-
ankra kunskap, skapat bättre studierutiner, och blivit mer engagerade i sitt lä-
rande under kursens gång. Flera har indikerat en utveckling mot ett mer läran-
deorienterat perspektiv och har påpekat att fördelen har varit att inte behöva 
återge material och skriva så som de tror att läraren vill att de ska skriva för 
godkänt betyg. Samtidigt har en övervägande del av studenterna delgett att ex-
aminationsformen är enormt krävande i fråga om tid och engagemang och 
några har funnit det mycket utmanande att i skrift delge självständiga reflekt-
ioner.  

Studenternas osäkerhet inför kursdagbokens reflektiva och personliga ar-
betssätt har uppmärksammats av flera forskare. MacFarlane har exempelvis 
uppmärksammat att strukturen för hur en kursdagbok används i studenternas 
inlärningsprocess är betydelsefull.30 Det kan vara en mycket privat och per-
sonlig dagbok där studenten själv bestämmer innehållet och då bör anteck-
ningarna inte ligga till grund för betygsättning. Ett annat sätt är att läraren ger 
riktlinjer för form och innehåll av kursdagboken som då i denna mer strukture-
rade form kan användas som bedömningsunderlag.31 Min egen strategi har va-
rit att ge utförlig muntlig och skriftlig information om vad kursdagbok är, ge 
riktlinjer för form, omfång och innehåll av anteckningarna, samt en tidsplan 
för när studenterna kan göra dem. För att bemöta eventuell osäkerhet har jag 
valt en mer tydlig struktur för dagboksanteckningar genom att tillhandahålla 
specifika ämnesfält eller frågeställningar som studenterna ska utgå ifrån efter 
varje veckas studier. Det har naturligtvis varit viktigt att redovisa det pedago-
giska syftet med att föra kursdagbok och vilken syn på kunskap och lärande 
som ligger bakom examinationsformen. 

Det som initialt oroade några studenter var kriterier för bedömningen och 
betygsättning. Förutom läromålen i kursplanerna har de specifika kriterier för 
att utvärdera ett reflektivt tänkande och en reflektiv process varit ett återkom-
mande utvecklingsarbete då detta kan utgöra en av de största utmaningarna 
med kursdagbok som examinationsform. Den pedagogiska litteraturen tillhan-
dahåller dock en rad goda råd för hur man praktiskt genomför utvärdering av 
studenternas prestationer som motsvarar olika utvecklingsnivåer riktad mot en 
djupinlärning. Ross har exempelvis delat in kriterierna för utvärdering av lä-
rarstudenters reflektion i tre nivåer där han särskiljer mellan (1) svag förmåga 
att analysera och resonera kring problem där studenten istället återger material 
från föreläsningar och kurslitteratur; (2) bra beskrivningar där studenten kan 
delge olika tolkningsperspektiv, men inte analysera eller argumentera för 
eventuella skillnader eller tydligt ange hur olika faktor påverkar; och (3) för-

                                                        
30 MacFarlane 2001. 
31 MacFarlane 2001, 376-377. 
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måga att se och behandla problem från olika perspektiv där studenten kan ar-
gumentera för motstridiga perspektiv.32  I huvudsak motsvarar dessa nivåer 
Biggs taxonomi av “learning outcomes” där studenten utvecklar sin förmåga 
att klassificera och beskriva ett område, till att förstå, förklara och analysera 
huvudpoänger, till att slutligen utveckla egna hypoteser och koppla teorier till 
bredare sammanhang.33 Bedömningskriterierna för kursdagbok kan alltså utgå 
från en liknande progressionsmodell.  

Den här studien har gett en introduktion till forskningsbaserat lärande och 
den pedagogiska syn på kunskap och lärande som ligger till grund för detta 
lärande, samt gett exempel på hur forskningsbaserade övningar kan integreras 
i religionsvetenskaplig undervisning och hur mer formativa examinationsfor-
mer kan utvecklas. Det krävs självklart mer omfattande och metodologiskt un-
derbyggda undersökningar för att se hur olika typer av forskningsbaserat lä-
rande kan integreras i olika utbildningsprogram. Min egen praktiska erfarenhet 
av att omstrukturera kurser i religionsantropologi med forskningsbaserade öv-
ningar och formativa examinationsuppgifter har ändå indikerat att det är möj-
ligt att integrera sådana studieaktiviteter tidigt i undervisningen med goda stu-
dieresultat, om än i form av mindre övningar. Undervisningsformen kräver 
mer omfattande kursplanering, implicerar en ny lärarroll i jämförelse med 
traditionell undervisning, och ställer samtidigt högre krav på ansvar och enga-
gemang hos studenterna. I gengäld kan studenterna bli mer medvetna om sina 
lärandeprocesser och tidigt tränas i ett kritiskt och forskande förhållningssätt 
till ämnesstudierna tillsammans med sina lärare.  
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Lärare	eller	lögnare:	en	kort	
text	om	ett	svårt	val	

Karen Swartz Larsson 
Mångsysslare på karneval 
Jag är lärare. På gott och ont – väldigt ofta på ont kan jag tillägga, eftersom 
mitt yrkesval innebär att jag dessutom är verksam som polis, administratör, 
vikarierande mamma, sjuksköterska, domare, syndabock, socionom, studie-
vägledare, slagpåse och terapeut. Vissa dagar får jag byta mellan dessa roller 
som om de bara var olika klädesplagg och jag var en skådespelare i ett hyste-
riskt drama. Vilken roll jag behöver inta för stunden beror på tusentals faktorer 
såsom årstid, väder, lunchmenyn, om eleverna skrev ett prov under lektionen 
som slutade precis innan min börjar, de nya konstellationer som uppstår i klas-
sen då en elev är borta och alla de otaliga moment som utgör en ungdoms liv 
under de 23 timmar som de inte tillbringar i mitt klassrum. Ibland får jag även 
undervisa, vilket kommer som en ljuvlig överraskning då nästan ofattbart 
mycket tid går till annat. Om jag har riktig tur finns det tid över för att planera 
det som kommer och utvärdera det som har varit, men oftast sker dessa oer-
hört viktiga aktiviteter förskräckligt sent på kvällen vid det översvämmade 
köksbord som har blivit till mitt kontor eller tidigt på morgonen på en hög-
ljudd och skakig buss.  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, vilket 
är det dokument som styr mina vardagar, kan man bland annat hitta i de första 
tjugo sidorna ett antal listor som beskriver t.ex. (1) vad som förväntas av dem 
som arbetar inom läraryrket samt (2) mål som ska nås av ”skolan”, ett delvis 
passande men också mystiskt ordval som syftar på en anonym, ansiktslös, 
egenskapslös entitet. Denna mer eller mindre olyckliga formulering delar en 
viss likhet med de inte särskilt roliga tillfällen jag fick uppleva under min 
uppväxt då min bror, listig som en räv, berättade för mig att vi skulle städa hu-
set. Det dröjde inte alltför länge tills jag lärde mig att ”vi” i detta fall bestod av 
en person, nämligen jag, och jobbet blev plötsligt ett herkulesarbete.  

Det är ingen hemlighet att läraryrket har genom årens gång blivit allt 
mindre specialiserat. Jag kan inte påstå att denna utveckling enbart har haft 
negativa konsekvenser, det har den naturligtvis inte haft, men frågan är dock 
om utvecklingen inte gått för långt. Mina dagar består av en rad uppgifter som 
snurrar omkring, blandas ihop och skiftar våldsamt som färger i ett kalejdo-
skop. Ibland upplever jag tillståndet som enerverande, men man kan i alla fall 
inte säga att lärarens liv är tråkigt. Å andra sidan undrar jag under vissa mör-
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kare stunder, i synnerhet i februari då sommarlovet känns outhärdligt avlägset, 
om jag som aningslös och blåögd universitetsstudent skulle ha sprungit skri-
kande från föreläsningssalen om jag plötsligt hade fått en inblick i hur en van-
lig arbetsvecka skulle komma att se ut för mig i framtiden. T.ex., med hänsyn 
tagen till den tid som jag faktiskt befinner mig i ett klassrum och den under-
visningssituation med en elevgrupp som jag just i den stunden har ansvar för, 
får jag främst betalt – kan man påstå, vilket jag gör – för att ljuga.  

Sanningen är att alla ljuger någon gång 
Tyvärr är det farligt enkelt att tappa förmågan att fatta vettiga beslut som är 
inriktade på framtiden, och i synnerhet på elevernas framtid, när man ständigt 
håller på att drunkna i ett hav av pappersarbete och oändliga administrativa 
uppgifter. På mitt uttröttade samvetes begäran kämpar jag dagligen emot 
denna påträngande och i skolans värld nästintill oundvikliga frestelse att ljuga; 
det är en förtrollande siren som leder en vidare på den lätta väg som är kantad 
med färdigskrivna läromedel och som är sponsrad av otydliga kursplaner, do-
kument som ibland måste spås som fågelinälvor.  

Som yrkeslögnare är jag inte en mardrömslik Disneyskurk som kacklar och 
muntert gnider sina groteska händer tillsammans. De osanningar som jag ger 
uttryck för är mycket mer banala och mindre underhållande än Disneyskur-
karnas lögner. Trots det är farlighetsfaktorn åtminstone lika hög och möjligtvis 
ännu högre eftersom mitt lugna yttre inte indikerar att jag bjuder på giftiga 
frukter. Inledningsvis kan jag lyfta fram ett litet exempel som relativt sett inte 
är lika toxiskt men som ändå bär med sig en stor last icke önskvärda konse-
kvenser. Jag tänker nämligen på de gånger då jag har för den ena eller andra 
förmodligen etiskt sett otillfredsställande anledningen stått tyst och vägrat ge 
form till de ord som just då snurrade runt längst ner i min mage som vilsna 
fiskar när jag har presenterat en enligt mitt perspektiv ganska problematisk 
kulturpersonlighet. För diskussionens skull kan vi här för stunden vända oss 
till den inflytelserika Rudyard Kipling (1865 – 1936). Jag har nämligen vid 
upprepade tillfällen känt mig oändligt liten och mer eller mindre maktlös inför 
läroböckernas glittrande ompaketering av Kipling enligt vilken han lyser fram 
som en diamant i sin tilldelade roll som (uttalade som ett sammansatt ord) EN-
AV-DE-MEST-BETYDELSEFULLA-(DÖDA-VITA-MANLIGA)-
FÖRFATTARE-SOM-HEDRADE-JORDEN-MED-SIN-NÄRVARO. Om jag 
faktiskt är enbart ett ganska oattraktivt skal av kött och blod hopsnickrat som 
ett boende för någonting man möjligtvis kan kalla en själ, vilket jag då och då 
tror att jag är, är jag ganska säker på att en liten bit av den osynliga varelsen 
dör varje gång jag har studerat en av hans dikter eller ett utdrag ur The Jungle 
Book (1894) tillsammans med en elevgrupp. När man väl har läst ”The White 
Man’s Burden” (1899) – även bara en gång – är det inte så lätt för hjärnan och 
hjärtat att släppa innehållet. Trots att jag har målat upp den här bilden med 
färger som är, det måste medges, en aning överdramatiska har jag svårt att tro 
att jag är den enda som har genomgått denna kväljande upplevelse.  



Swartz Larsson: Lärare eller lögnare 

69 

När det gäller undervisning i engelsk grammatik finns det risk att lögner 
sipprar fram nästan varje gång jag öppnar min mun som om jag var en under-
lig monster med en fetisch för abstraktioner och som hade osanningar för 
giftmedel. ”Kommer ni ihåg, kära elever, när jag berättade för er att ordet ’blå’ 
är ett adjektiv? Vad bra! Nu är det dags för mig att erkänna att det inte var rik-
tigt sant. Det är nämligen så att ’blå’ ibland fungerar som ett substantiv”. Det 
finns otaliga exempel i min ”kommer-ni-ihåg...men-det-stämmer-inte-riktigt” 
arsenal, en fullstoppad och rikt varierad samling som började ta form under 
åren jag läste till lärare. En slingrande falskhet som har makt att förstöra nå-
gons liv eller hela världens utveckling är det kanske inte frågan om i fallet 
som beskrivs ovan. Men man kan dock undra om det inte finns ett klokare och 
till och med renare tillvägagångssätt än det man själv tyckte var vansinnigt 
när det dök upp för första gången under universitetstiden. Detta är, så som jag 
ser det, kruxet: om man väljer att utgå ifrån en modell för att försöka förklara 
något oerhört komplext som envist utmanar alla försök att stoppa det i en 
prydlig liten låda måste man vara beredd på att behöva använda osanningar för 
att hålla ihop denna klumpiga struktur. Att göra en sådan ansats är möjligtvis 
lika löjligt och ansvarslöst som det skulle vara om man försökte bygga sitt 
drömhem bredvid en aktiv vulkan. Men jag gör det ändå. 

När så mycket tid och energi går åt att hålla en nyckfull modell vid liv 
finns det risk att man så småningom kommer att glömma bort att det faktiskt 
handlar om en påhittad struktur som man antingen själv har skapat eller har 
gått med på att utnyttja och som inte alltid har så mycket gemensamt med 
verkligheten. Frågan om vad verkligheten är för någonting tillhör en annan 
diskussion och är naturligtvis inte ett ämne som vi kan eller behöver reda ut i 
dessa få sidor. Däremot kan vi kanske komma överens om att det finns något 
utanför våra egna hjärnor och att vi inte bara sitter tillsammans, men samtidigt 
helt själva, och grubblar i ett dunkelt rum som Prins Hamlet. Om det hela 
handlar om grammatik kan man undra om konsekvenserna faktiskt skulle bli 
så stora om konstruktionen man lutar sig tillbaka på skulle rasa sönder, men 
när det gäller religionsvetenskap är farorna mer uppenbara. Då och då när jag 
själv undervisar i ämnet får jag uppleva en underlig stund av hypermedveten-
het, och sedan i det utstrålande ljus som upplyser varje mörkt hörn av min 
ibland lika underliga tankeprocess undrar jag vad i hela världen jag pratar om. 
På ett sätt som inte går att beskriva med ord som inte mystifierar det som sker 
står jag under dessa sekunder utanför min egen kropp och betraktar mig själv 
som om jag var någon annan. Det som möter mina sinnen är ett människovä-
sen som liknar mig – kanske en aning äldre eftersom jag slutade åldras när jag 
fyllde 25 år – men som säger helt tokiga saker, saker som nystas upp så fort 
man fingranskar dem. Vad menar denna person med termen, för att bara ta ett 
exempel, hinduismen? Vilka individer syftar hon på egentligen när hon använ-
der sig av det monolitiska begreppet hinduer? Är hinduismen namnet på den 
religion som utövas av hinduer eller hur var det nu?  
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Om man vänder sig till läroböcker som stöd för att reda ut dessa förvir-
rande begrepp för elevernas (och ens egen) skull blir resultatet ofta lika hjälp-
samt som det är skadligt. Å ena sidan kommer det fram att det finns en hel del 
variation inom de tydligen breda ramarna för det som betecknas som – för att 
fortsätta med exemplet – hinduismen. Men å andra sidan är det som väntar in-
nanför pärmarna ofta en otillfredsställande, ombytlig presentation av en 
enorm, och enormt förvirrande, färgrik och exotiskt doftande röra. Den största 
bidragande faktorn, förmodar jag, till varför sådana texter är utformade på 
detta sätt, nämligen att själva kategorin hinduismen ursprungligen är en väster-
ländsk konstruktion som har sina benvita rötter i den akademiska världen, 
finns så gott som aldrig med i bilden. Dessutom bekräftas denna fabricerings-
process varje gång vi lärare kör en liknande introduktion.1 Ett antal av de 
andra så kallade världsreligionerna, som också har skapats inom elfenbenstor-
nets väggar, får ett annat men fortfarande olyckligt öde. De finns represente-
rade som otympliga, enhetliga entiteter som utövas av ansiktslösa massor som 
enas av en oerhört lång rad av tillsyntes tråkiga levnadsregler och gåtfulla 
högtider.  

Vad kan man göra?  
Vad bör man göra då när man befinner sig i en sådan obekväm och ibland, på 
grund av arbetsbördan, osynlig paradox? Den här frågan kan omformuleras på 
ett sundare sätt med hjälp av ordet ’kan’ istället för ’bör’; det jag vill belysa är 
olika tillvägagångssätt som man faktiskt har möjlighet att välja mellan trots att 
situationen ibland kan upplevas som hopplös. I stort sett handlar problemet om 
göra det som krävs för att utföra vår uppgift, nämligen att uppmuntra och in-
spirera ungdomar till att med nyfikenhet och glädje utforska och fundera över 
olika sätt att begripa världen och livet, inklusive sina egna perspektiv, samt att 
hjälpa dem att få lämpliga och pålitliga verktyg för att kunna nå dessa mål på 
ett sätt som på en och samma gång är kritiskt och öppet. Allt detta ska dock 
ske i ett sammanhang där läraren ofta inte ens har tid att äta något eller gå på 
toaletten under dagen.  

Det är naturligt att lärare som söker råd och tips bestämmer sig för att titta 
närmare på läroplanens anvisningar om vad som gäller just undervisning i re-
ligionskunskap; det är dessutom nödvändigt att vi gör det, eftersom vi som är 
verksamma som lärare måste ha kunskap om vad som faktiskt står där. Här 
hittar man tyvärr en ganska nyckfull vän förklädd i innehållslös jargon, en al-
lierad i medgångens stund som plötsligt springer iväg med paraplyn så fort det 
börjar regna. Kursplanen för religionskunskap, liksom kursplanerna för alla 
andra ämnen som omfattar skolans vardag, syftar till att förklara och kartlägga 

                                                        
1 För att krångla till det lite mer kan man nämna att hinduismen har blivit till ett begrepp i Indien (där 
det används flitigt av hindunationalister i valsammanhang) och bland dem som identifierar sig själva 
som hinduer i den indiska diasporan; jfr Knut Jacobsen. 2004. Hinduismen (Stockholm: Natur och Kul-
tur), s 34-43.  
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religionsundervisningens tänkta utgångspunkter. I Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 börjar listor av olika slag att dyka upp 
så fort ämnet introduceras. Bläddrar man vidare så fortsätter punkter att rabb-
las upp på sida efter sida efter sida. Det verkar bra. Det finns ju massor med 
listor. Finns det listor, finns det struktur och ordning samt visdom som någon 
har kokat ner för oss för att göra våra arbetsuppgifter lättare. Eller? Så fort in-
nehållet granskas blir det uppenbart att det hela var en fantasmagorisk illusion 
och de många motsägelserna som man hittar, fortsätter att dansa vals med 
varandra i oändliga, djävulska cirklar.  

I de stycken i läroplanen som översiktligt presenterar ämnets syfte finns 
det ett antal meningar inbakade som belyser dess komplexitet och den mång-
fald som är så central till frågor och diskussioner om religion (t.ex. ”Genom 
undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika 
religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika 
sätt”2 och ”Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att... analy-
sera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar 
och bruk inom dessa”).3 Andra lyckas däremot inte riktigt ge uttryck till verk-
lighetens komplexitet. (Till exempel vad gäller formuleringen ”Undervisning-
en ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i freds-
strävanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak 
till segregation”4 skulle man kunna argumentera att ordvalet ’vilka roller’ 
hade fångat verkligheten på ett mer adekvat sätt.) Så långt är allt mer eller 
mindre gott och väl. Problemet är att efter den någorlunda lovande starten bör-
jar sömmen gå sönder och diskursen handlar plötsligt om en monolitisk ”kris-
tendom” och lika monolitiska ”[c]entrala tankegångar och urkunder i världsre-
ligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism”,5 i samband med in-
formation som ges om undervisningens centrala innehåll för årskurs 7-9. Den 
punkt som följer direkt därpå ger dock uttryck för en förståelse för religions-
begreppets mångfald; undervisningen skall också behandla ”varierande tolk-
ningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle;”6 detta är dock 
första gången mångfalden inom de så kallade världsreligionerna omnämns i 
samband med redogörelser för det centrala innehållet i undervisningen på de 
olika nivåerna. Om denna formulering innebär att det finns en tanke som döl-
jer sig bakom kursplanens utformning som antyder att yngre elever saknar 
förmågan att begripa att det finns olika sätt att se saker och ting på vore det 
enligt min erfarenhet en grov felberäkning som starkt missgynnar ungdomar-
na. 

                                                        
2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 186. 
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 186. 
4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 186, min kursivering. 
5 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 189. 
6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 189. 
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Trots att lärarens arbetsliv styrs av det som kan ses som ett i viss mån 
ohjälpsamt och motsägelsefullt dokument finns det ett antal angreppsätt vilka 
vi kan välja mellan för att bättre kunna bedriva undervisning som förbereder 
våra nuvarande och framtida elever att bemöta olika livsåskådningar på ett sätt 
som präglas av respekt och förståelse. De olika sorters material som produce-
ras, marknadsförs och säljs för att underlätta vårt arbete framhåller ofta, som 
jag nämnde tidigare, en pinsamt föråldrad syn på religion som borde, kan man 
tycka, ha förkastas för länge sedan, inte minst eftersom den är skadlig. Som 
tur är behöver vi dock inte förlita oss helt och hållet till dem heller. Bland an-
nat upprätthåller läroböcker inte sällan stereotyper. Dessutom bidrar de till att 
skapa en oändlig kedja av grupper som man kan känna sig överlägsen över 
och de vidareutvecklar ett preexisterande sammanhang i vilket man kan upp-
leva sig som priviligierad och, av denna anledning, berättigad att definiera och 
värdera andra människor och deras tolkningar av världen. 

Man kan undra om anledningen till varför religioner presenteras som stora 
och klumpiga kategorier är lathet eller avsaknaden av fantasi, eller båda två, 
hos dem som skapar läromedel. Man kan också undra om det har att göra med 
den ovan nämnda underskattningen av ungdomars förmåga att begripa kom-
plexiteten. Innan vi fortsätter skulle jag vilja påminna läsaren att jag själv i 
dessa sidor har erkänt att det inte alltid är så att jag lyckas i min kamp mot 
denna problematik. Trots allt måste jag ändå alltid försöka kämpa. Dessutom 
är vi inte ensamma i vårt arbete, även om det då och då kan upplevas som om 
vi är det, särskilt om det dröjer många timmar tills man ser en annan vuxen 
(trots att det förmodligen finns en i klassrummet precis bredvid). Vi kan och 
bör hjälpa varandra, inte minst genom att dela med oss av våra olika erfaren-
heter.  

Skolans värld verkar vara listans värld och i den andan vill jag bjuda på en 
handfull förslag på alternativa metoder som kan användas i klassrummet för 
religionsundervisning. Något revolutionärt blir det inte fråga om i detta fall 
men även det minsta frö kan växa sig till något stort och starkt. 

 
1. Initiativ kan tas till att bjuda in människor som identifierar sig som utövare 

av en viss religion, helst flera individer som ser sig som utövare av samma 
religion så att eleverna kan få en levande bild av hur en religion kan se ut i 
praktiken och att det kan skilja sig åt av många anledningar från person till 
person. Det vore också intressant att bjuda in människor som har en le-
dande ställning i ett samfund för att visa hur ”officiella” ståndpunkter kan 
skilja sig (1) från varandra samt (2) från ”vanliga” utövares uppfattningar. 
Om det inte är möjligt att boka in gäster kan man istället planera ett inter-
vjuprojekt där eleverna i slutet kan presentera det som de har upptäckt ge-
nom sina undersökningar. 
 

2. Ta till vara på skatten som säkerligen finns i ditt eget klassrum. Klassen är, 
som vi vet, på sätt och vis en mikrokosmos av det kringliggande samhället, 
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och sannolikheten är stor att det finns någon eller några som sitter och 
lyssnar på det du säger som gärna vill bidra till samtalet istället för att höra 
på någon annan som beskriver och definierar det trossystem som de själva 
identifierar sig med. Självklart måste respekt och omdöme finnas med i 
bilden. Man måste ta hänsyn till faktumet att folk ibland, av anledningar 
som vi inte behöver förstå, inte vill dela med sig av sina tankar, kunskaper 
eller upplevelser. Detta innebär ju att en klassisk angreppsmetod som den 
följande är högst olämplig: ”Är du inte judinna, Klara? Kan du inte berätta 
för oss hur ni … [infoga ett verb här]? Du får gärna fundera ett tag. Under 
tiden ska vi stirra på dig och vänta helt tyst.” Man kan däremot försöka 
skapa en dialog med eleven kring frågan under mera privata omständighet-
er. 
 

3. I stort sett varje samhälle finns det något yttre tecken på religiositet, eller 
tecken på en föreställning om någonting transcendent. Detta kan handla om 
allt ifrån en begravningsplats, en moské, en kyrka, ett Hare Krishna tempel 
eller en kvarleva från fornnordisk tid. Oavsett vad det är för plats, är ett 
studiebesök ett utmärkt sätt att göra religionsundervisning levande och re-
levant. (Här kan Roland Hallgrens Plats och Känsla fungera som inspirat-
ionskälla.7) 

 
4. Man kan också ta tillfället att utöva kritiskt tänkande i klassrummet genom 

att titta på hur de så kallade världsreligionerna framställs i olika medier. 
Här kan man låta klassen göra en jämförande studie genom att titta t.ex. på 
bilder och språkbruk i läroböckerna för att se hur en religion kan definieras 
och presenteras på olika sätt. Sedan kan man diskutera vilka konsekvenser 
dessa olika representationer kan få.  
 

Som jag skrev inledningsvis kan dessa förslag verka banala. Utmaningen är 
dock att komma ihåg att sådana idéer, och många fler, faktiskt finns och kan 
ge dig näring nästa gång ditt skrivbord inte syns under pappershögarna, när 
färdigproducerade läromedel har blivit ditt konstanta sällskap och du går vilse 
i läroplanens mörka skogar.  
 

                                                        
7 Hallgren, Roland. 2014. Plats och Känsla. Stockholm: Dialogos. 
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Den	missförstådda	avlaten	

Anders Fröjmark 
 

Introduktion 
Till de allmänt spridda uppfattningarna om den medeltida katolska kyrkan hör 
den, att man kunde köpa sig syndernas förlåtelse för pengar. Finns det någon 
saklig grund för denna uppfattning? Svaret söks här genom en undersökning 
av avlatens plats i det katolska botsakramentet. Exemplen hämtas framför allt 
från det senmedeltida Norden. Praxis står i fokus, medan de teologiska och 
kyrkorättsliga aspekterna behandlas översiktligt utifrån handbokslitteraturen. 
Martin Luthers kritik mot avlaten i de 95 teserna från 1517 får exemplifiera 
den kritik som riktades mot den senmedeltida handeln med avlater. 

 

Ett exempel: Avlatstavlan på Västerås domkyrka 1517 
Vi börjar just året 1517, men i en nordligare del av Europa. Detta år lät nämli-
gen en borgare vid namn Jörgen Buntmakare mura upp en kalkstenstavla på en 
av Västerås domkyrkas strävpelare med följande budskap: 

Thenne afflat fortiäna the goda mennyskior som gudelica gaa 
kringom kyrkiogaarden aff iij (3) biscopom huar thera giffuit 
haffuer xl (40) dagha afflat för hwar then kropp som her ikirkijo el-
ler kirkiogaarden ligghr. Haffwer och een biscop giffuit xl (40) 
dagha för huar kropp herapter kommer. Oc swa haffua the xl (40) 
dagha afflat för hwart fyät som the gudelica gaa kringom 
kyrkiogaarden för uthan kyrkions afflat. / Jurgen Bunthmaker Anno 
domini Mdxvii (1517).1 

 
Tavlan är en offentlig förkunnelse av den avlat som sammanlagt fyra biskopar 
har utlovat för personer som vandrade runt kyrkogården och bad för de döda. 
Budskapet har gjorts ganska komprimerat för att få plats på stentavlan och för 
att förstå alla detaljer skulle man nog ha behövt de originalhandlingar som det 
                                                        
1 Texten efter Hahr 1923, 6, kontrolläst mot foto av Hardy Marcks von Würtemberg. Delvis avvikande 
läsning hos Ekström 1994 (1976), 152. Jörgen Buntmakare var möjligen borgare i Visby enligt Hahr. 
Släkten är emellertid ej upptagen i Gustaf Lindström, Anteckningar om Gotlands medeltid 2 (1895). 
Svenskt diplomatariums huvudkartotek (SDHK) visar, att personer med namnet Buntmakare funnits i 
Reval eller Åbo ca 1435, i Malmö 1478 och i Lund 1496. Namnet kan ha fungerat som tillnamn likaväl 
som släktnamn. Någon koppling till Visby har jag inte funnit, om inte kalkstenen som tavlan är huggen 
av möjligen är gotländsk. 
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bygger på, men klart är att tre biskopar var och en har utlovat 40 dagars avlat 
för varje kropp som är begravd i kyrkan eller på kyrkogården. En annan bis-
kop har utlovat 40 dagars avlat för varje kropp som tillkommer. Dessutom kan 
man få 40 dagars avlat för varje steg man ”gudligen” går runt kyrkogården. 
Att man skulle be för de döda under sin vandring var så självklart för dem som 
tog emot budskapet att det inte behövde sägas uttryckligen. 

Som Carl-Gustaf Andrén skrev i en festskriftsartikel år 1975 var de medel-
tida avlatsbreven instrument för kyrkans verksamhet.2 Genom att utfärda av-
latsbrev med bestämda föreskrifter kunde biskoparna befrämja vissa religiösa 
bruk som sågs som nyttiga och önskvärda. Hit hörde således att gå runt kyrko-
gården och be för de döda.3 Sättet att styra in de troende på den önskvärda 
vägen var att locka med avlat. Ordet avlat är ett tyskt lånord som betyder ef-
terlåtande eller efterskänkande. Det latinska ordet är indulgentia, som på me-
deltida latin betyder efterskänkande (av straff, av skatt etc.) eller förlåtelse (av 
missgärningar). Det som efterskänks är i det här fallet botgöring, något som 
ålades och åläggs biktbarnen i botsakramentet. 

 

Boten och botsakramentet 
En bestämmelse vid det fjärde Laterankonciliet 1215 förpliktade varje kristen 
som hade uppnått förståndets ålder att minst en gång per år gå till bikt. Få 
kyrkomötesbeslut har nog fått så långtgående konsekvenser som detta, som 
ålade alla den katolska kyrkans medlemmar att ägna sig åt introspektion och 
rannsaka sig själva, för att sedan i bikten be om förlåtelse för sina synder. 

Det katolska botsakramentet bestod under medeltiden av tre delar: bekän-
nelse, avlösning och botgöring. Vart och ett av dessa element har sin historia 
inom den kristna traditionen, men kom att formaliseras genom insatser av 
olika teologer och kanonister.4 Biktbarnets uppriktighet i sin ånger över syn-
den borde manifesteras i en vilja att efter bästa förmåga ställa saker och ting 
till rätta igen, alltså att göra bot (lat. pœnitentia, satisfactio). Om synden best-
od i något man hade gjort mot en annan person, exempelvis en stöld, kunde 
gottgörelsen vara att lämna tillbaka vad man hade stulit.5 Många förbrytelser 
var dock av mer andligt slag, som otillåtna eller hädiska tankar eller förseelser 
som inte hade vållat någon synlig skada, men som ändå ansågs brottsliga i 
kyrkolagen och/eller i den allmänna uppfattningen. Synden var ett brott mot 
Gud och biktbarnet förelades nu av prästen ett pensum av böner, fastor och 
kanske även andra fromma gärningar, såsom allmosor eller pilgrimsfärder. 

                                                        
2 Andrén 1992 (1975). 
3 Se även Källström 2011, 218–19, som bl.a. anför exempel på detta från tre avlatsbrev för Linköpings 
domkyrka 1412. 
4 Gallén 1957a; Gallén 1957b, 181–82. 
5 Gallén 1957b, 183, 186. 
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Det uppkom tidigt en rik flora av mer eller mindre praktiskt inriktade teo-
logiska handböcker om boten, så kallade pœnitentialia eller libri pœnitentia-
les. Till en början var de katalogartat uppställda så att man mer eller mindre 
kunde läsa av vilken botgöring varje specifik synd krävde. Med det ökande 
intresset för pastorala frågor efter de tredje och fjärde Laterankoncilierna 1179 
respektive 1215 utvecklades en ny genre, summæ confessorum, som var hand-
ledningar för biktfäder. Här ligger tonvikten inte på botgöringstariffer. I stället 
ges prästen instruktioner som skulle hjälpa honom att använda sitt omdöme 
(arbitrium). Vägledning gavs om hur prästerna skulle fråga ut biktbarnen, 
försiktigt för att inte av misstag ge upphov till nya syndiga idéer. Man kunde 
exempelvis utgå från de fem sinnena och fråga vad biktbarnet hade hört, sett, 
luktat på, smakat etc.6 Härigenom kunde prästen på en gång utforska vilka 
syndfulla beteenden som fanns hos sockenborna och undervisa dessa i vad 
som krävdes av en god kristen. 

Det cirkulerade en uppsjö av pœnitentialia och summæ confessorum i det 
medeltida Europa. Denna typ av elementära handböcker fanns troligen hos 
snart sagt varje präst, tillsammans med några avskrifter av relevanta synodal-
statuter och ett breviarium.7 Många av verken var avskrifter och bearbetningar 
av varandra. Det fanns ingen enhetlighet på detta område, utan tusen blommor 
blommade. Likafullt finns det en del gemensamma drag, till vilka hör ett mar-
kant intresse för sådant som hör till vad vi i dag kallar sexuallivets domän, 
även om det begreppet inte fanns under medeltiden.8 Undersökningar har givit 
vid handen att en fjärdedel eller mer av de syndiga handlingar som togs upp i 
botböckerna var av sexuell natur. En stor variationsrikedom av olika sexuella 
beteenden behandlas på ett sätt som vittnar om det – åtminstone i princip – 
celibatära prästerskapets fascination för detta område.9 I jämförelse med de 
flesta andra trossamfund har den katolska kyrkan en starkt negativ sexualsyn, 
för vilken just prästcelibatet är ett tydligt uttryck. Det skall samtidigt sägas att 
teologerna på detta område kunde ingå en strategisk allians med den världsliga 
rätten, som hade ett lika starkt intresse för att fortplantningen skedde i former 
som inte äventyrade samhällsordningen eller egendomsöverföringen mellan 
generationerna. 

 

Botgöringen 
Botböckerna kan ge en uppfattning om den botgöring som ålades den biktande 
av prästen. Blodskam och sodomi kunde ge femton års botgöring.10 Sodomi är 
ett vitt begrepp som innefattar ett antal olika sexuella handlingar, som har det 

                                                        
6 Payer 2000, 4–12. 
7 Cf. Payer 2000, 11; Brundage 2000, 42. 
8 Cadden 2000, 51–52. 
9 Payer 2000, 5, 10; Brundage 2000, 41. 
10 Gallén 1957b, 186. 
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gemensamt att de utförs för njutnings skull och inte för att fortplanta släktet. 
Vad som räknas hit varierar i olika botböcker, men oralsex, analsex och sam-
könade sexuella förbindelser inkluderades, medan tidelag ibland kunde klassas 
som en särskild, något mindre allvarlig synd.11 

Går man vidare på skalan kan man exempelvis finna, att mord och dråp en-
ligt medeltida svenska botböcker kunde ge nio respektive sju års botgöring, 
medan lätta synder renderade några dagars eller veckors botgöring.12 Man bör 
då hålla i minnet att den kyrkliga botgöringen åtminstone i princip inte var 
någon ersättning för de straff världsliga domstolar kunde utdöma, utan följde 
sin egen logik. 

Konkret innebar botgöringen att en person under fastan före påsk, samtliga 
fredagar och även andra specifikt anvisade fasteperioder, så kallade carenæ,13 
fastade på vatten och bröd, avstod från sexuellt umgänge, bad vissa böner och 
ofta även iakttog andra regler, såsom att försaka linnekläder, sova utan bolster, 
iaktta tystnad och/eller avstå från nöjen. Botgöringen kunde anpassas till att 
omfatta mindre synliga aktiviteter om det var fråga om synder som helst skulle 
förbli okända för omgivningen.14 

När alla människor gick till bikt innebar det också att alla människor ålades 
botgöring. De gick bildligt talat alltid runt och bar på en stor ryggsäck av fas-
tor, böner och andra botföreskrifter. En livstid räckte inte till för all botgöring, 
utan efter döden väntade skärselden där botgöringen fortsatte på ett högst 
påtagligt och plågsamt sätt – även om Guds änglar kunde ge de stackars sjä-
larna viss lindring – ända tills man var ren som ett nyfött barn och kunde träda 
inför Guds ansikte.15 Det handlade inte om att de dödas synder inte var dem 
förlåtna. Syndernas förlåtelse meddelades av prästen efter bikten, det är detta 
som är avlösningen i det tredelade botsakramentet. En avlösning – absolutio 
mortuorum – meddelades även de döda i begravningsakten.16 Som ovan har 
framgått innebar dock inte syndernas förlåtelse en befrielse från kravet att 
gottgöra sina förbrytelser. 

Skärselden var ingen behaglig plats, men de levande tänktes kunna lindra 
de dödas plågor med sina böner och själamässor. Även botgöring tänktes 
kunna utföras ställföreträdande. Den järnridå mellan levande och döda som 
reformationen skulle komma med hade ännu inte sänkts ned.17 

                                                        
11 Brundage 2000, 40, 43. 
12 Gallén 1957b, 186. 
13 Carena, -æ, ’fyrtio dagars botfasta’; GMLS 1:2, 131. 
14 Gallén 1957b, 186. 
15 Cf. Edsman & Molland 1971; Källström 2011, 292–93. 
16 Gallén 1957b, 183. 
17 Jag lånar detta uttryck från KG Jan Gustafson, tidigare biträdande professor i historia vid Högskolan 
i Kalmar. 
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Avlaten 
Precis som införandet av skatter möjliggjorde ett nytt sätt för kungamakten att 
belöna sina trogna medhjälpare, nämligen genom att ge dem skattefrihet 
(frälse), så erbjöd den stora botbörda som alla människor släpade på en möj-
lighet att premiera vissa önskvärda beteenden hos de troende, genom att er-
bjuda en lindring av botgöringen, alltså avlat (indulgens). Kyrkan, som i teorin 
var en enda organism, kunde förfoga över den stora skatt av överskjutande 
förtjänster som Kristus och helgonen hade åstadkommit och låta den komma 
de botfärdiga syndarna till del.18 

De mest typiska avlatsbreven i en medeltida svensk kontext är utfärdade av 
en eller flera biskopar till förmån för någon viss kyrka. Om någon besöker 
denna kyrka på ett antal uppräknade helg- och helgondagar och, som det heter, 
”räcker hjälpsamma händer” till kyrkans iståndsättande eller prydande, efter-
skänker var och en av utfärdarna den personen fyrtio dagar av den botgöring 
som ålagts honom eller henne.19 

Ofta var avlatsbreven en hjälp för kyrkor som hade skadats vid bränder el-
ler på annat sätt, eller där stora byggnadsarbeten pågick. Genom att människor 
besökte kyrkan och skänkte offergåvor eller på annat sätt understödde upp-
byggnadsarbetet kunde dessa kyrkor få in medel till de pågående arbetena. 

Av större intresse är de avlatsbrev där biskoparna önskar befrämja vissa re-
ligiösa bruk. Vi har redan sett att vandringar på kyrkogårdar under bön för de 
döda var ett sådant bruk. Andra avlatsbrev nämner att man vid klockornas 
klämtning morgon och kväll, den så kallade Angelusringningen, skulle läsa 
bönerna Fader vår och Ave Maria. Även böner för fred uppmuntrades, inte 
minst under de frekventa orostiderna under 1400-talet och början av 1500-
talet.20 Vidare kan nyinskaffade andaktsbilder i vissa kyrkor uppmärksammas 
genom att böner vid dessa bilder görs till avlatsgivande handlingar. På det hela 
taget kan man finna, att biskoparna i avlatsbreven ställer ett ganska vitt spekt-
rum av möjligheter att vinna lindring av botgöringen till förfogande för den 
enskilde.21 

När det talas om att räcka hjälpsamma händer till en kyrkas reparation och 
upprätthållande, eller till dess prydande med ljus, böcker och andra föremål, 
kan man ana att detta ofta tog sig uttryck i pengagåvor. Här låg fröet till vad 
som skulle bli det tidiga 1500-talets stora affärsidé. Man tryckte upp påvliga 
avlatsbrev som såldes till enskilda. En lucka fanns i texten där köparens namn 
kunde fyllas i. Kringresande avlatspredikanter stod för den direkta kontakten 
med köparna. Intäkterna slussades sedan via regionala entreprenörer, ofta 

                                                        
18 Gallén 1962, 387; Andrén 1992 (1975), 91. 
19 Allmänt: se Liedgren & Lárusson 1962. Några exempel på avlatsbrev i svensk översättning: tre 
avlatsbrev för Linköpings domkyrka 1412 i Nisbeth & Estham 2001, 271–76; ett brev av den svenska 
kyrkoprovinsens samtliga sju biskopar för Rytterne kyrka år 1477 i Nya anteckningar om Rytterns 
socken (2002), 244–45; ett brev av fem kardinaler för Torsås kyrka år 1487 i Fröjmark 1997, 23–24. 
20 Andrén 1992 (1975), 103–04. 
21 Andrén 1992 (1975), 98; Källström 2011, 305–06. 
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biskopar, till påven. På alla nivåer delades intäkterna och gav goda inkomster 
till samtliga inblandade. Påvarna fick medel till tidens stora byggprojekt – 
ombyggnaden av Petersbasilikan i Rom. 

Ett oavvisligt villkor för all avlat var att den person det gällde skulle ha 
gått till uppriktig bikt. Detta framgår tydligt av avlatsbreven.22 Det framgår 
även av de senmedeltida tryckta avlatsbrev som såldes direkt till enskilda, men 
man kan inte förutsätta att köparen förstod latin, så ansvaret för att förklara 
detta låg på säljaren. Får man tro Martin Luther (se nedan) tog nog dessa inte 
alltid detta ansvar. 

 

Korstågen och avlaten 
Den som vill studera den medeltida avlaten och försöka få någon klarhet om 
vilken teologi som låg bakom och vad det var som egentligen utlovades får lätt 
huvudbry vid konfrontationen med en av de mest avlatsgivande företeelserna 
under denna tid, nämligen korstågen. Vad innebar den plenaravlat som utlova-
des de korsfarare som föll i strid? Historikern Ane Bysted vid Århus universi-
tet har nyligen disputerat på en avhandling om korstågsavlater, men hennes 
avhandling är dessvärre ännu inte tryckt. Muntligt har hon dock meddelat att 
plenaravlaten avsåg all botgöring som en individ hade åtdragit till en viss 
punkt i tiden. Det normala villkoret gällde: att korsfararen skulle ha ångrat och 
bekänt sina synder. Sedan borde de om möjligt avhålla sig från synd.23 

Det råder dock enligt Bysted en viss glidning i terminologin mellan, om 
man använder de engelska termerna, remission of sins och remission of 
penance. Även kyrkans högsta företrädare, påvarna, gör sig skyldiga till denna 
glidning.24 

Ett exempel på detta är bullan Non parum animus noster, utfärdad av på-
ven Alexander III år 1171 eller 1172. Påven medger dem som kämpar mot 
ester och andra hedningar i norr ett års tillgift för deras synder, som de har 
biktat och för vilka de har påtagit sig att göra bot (”de peccatis suis, de quibus 
confessi fuerint & poenitentiam acceperint, remissionem vnius anni […] con-
cedimus”), på samma sätt som för dem som besöker Herrens grav. Dem som 
dör i kampen medger han tillgift av alla deras synder om de har åtagit sig att 
göra bot (”omnium suorum, si poenitentiam acceperint, remissionem in-
dulgemus peccatorum”).25 Dessa formuleringar är inte unika. De utlovar ut-

                                                        
22 Vanligtvis med formuleringen ”omnibus vere penitentibus et confessis”; Gallén 1962, 388; Andrén 
1992 (1975), 93. 
23 Muntliga uppgifter från Ane Bysted vid ALMA-seminarium, Lunds universitet, den 6 mars 2014. 
24 Muntliga uppgifter från Ane Bysted vid ALMA-seminarium, Lunds universitet, den 6 mars 2014. Se 
även Gallén 1962, 388. Bysteds avh. The Crusade Indulgence har tryckts sedan denna text fullborda-
des. 
25 Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK) nummer 210 <http://www.nad.riksarkivet.se/sdhk>; 
Diplomatarium Suecanum 1 nr 55. 
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tryckligen syndaförlåtelse åt korsfararna. Påvarna kan därigenom själva sägas 
ha lagt grunden till missuppfattningen att avlaten innebar syndernas förlåtelse. 

 

Avlatsinflationen 
En biskop kunde meddela 40 dagars avlat.26 Ofta samverkade två eller flera 
biskopar i utfärdandet av ett avlatsbrev så att flera fyrtiodagarsprioder kunde 
ackumuleras. Vissa kyrkliga institutioner skickade sändebud till Rom, där 
kardinalerna kunde meddela 100 dagars avlat vardera.27 Ett avlatsbrev utfärdat 
av fem kardinaler kunde således garantera 500 dagars avlat. Ändå var detta 
beskedliga siffror mot den obegränsade avlat som påven kunde utfärda. I sin 
avhandling Den gotiske labyrint (1993) ger Jes Wienberg talande exempel på 
den exponentiella ökningen av antalet avlatsdagar i vissa senmedeltida avlats-
brev. På 1300-talet kunde man vid ett besök i Hornslet kyrka nära Århus för-
värva 960 dagars avlat, men detta tal förbleknar bredvid senmedeltida avlats-
brev på 1 400 dagar, på sex år och 240 dagar eller på 70 000 dagar, för att inte 
tala om de 40 048 år och 46 dagar som Kristian I förvärvade när han besökte 
påven i Rom år 1474.28 Exempel finns även på att läsningen av vissa böner 
kunde ge tusentals års avlat.29 Avlatstavlan på Västerås domkyrka är dock mer 
typisk för bruket i det senmedeltida Sverige. Det handlar visserligen om hund-
ratals dagar, beroende på hur många personer som var begravda på kyrkogår-
den, men trots allt ganska hanterliga tal. Kristian I:s 40 000 år är undantag, 
inte regel i ett nordiskt sammanhang. 

 

Martin Luthers kritik 
Hösten 1517 (enligt traditionen den 31 oktober) spikade Martin Luther upp 
sina 95 teser till upplysning om avlatens kraft på Slottskyrkans dörr i Witten-
berg. Detta var en inbjudan till offentlig disputation och Luther inbjöd till både 
muntlig och skriftlig diskussion i ämnet. Teserna var avfattade på latin, men 
blev snart kända även utanför den lärda värden. Spridningen underlättades av 
trycktekniken. De trycktes i flera upplagor på latin30 och senast 1545 också i 
tysk översättning. En svensk textutgåva med översättning av Gustaf Norrman 
utkom 1917 och en nyöversättning av Martin Lindström 1946. Samtliga refe-
rat och citat nedan bygger på dessa utgåvor.31 

                                                        
26 Gallén 1962, 388. 
27 Exempelvis utverkade prästen Nils Tocke ett avlatsbrev för Torsås kyrka i Rom i mars 1487; Fröj-
mark 1997, 23–24. 
28 Wienberg 1993, 189 efter Kjersgaard 1965, 28. 
29 Källström 2011, 284–85. 
30 Häribland Luther 1518 (1517). 
31 Luther 1917 (1517); Luther 1946 (1517). 
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Martin Luthers teser speglar en situation där avlat är något som köps för 
pengar. Han talar om den apostoliska avlaten, alltså den som påven står 
bakom. Samtidigt undviker han nogsamt att polarisera sig mot påven. Tvärtom 
menar han att de personer som säljer avlat för pengar under falska förespeg-
lingar är orsak till att påven utsätts för förtal (81). Men påven önskar hellre 
förböner än pengar (48) och om man bara förkunnade avlaten i hans anda 
skulle inga invändningar kunna resas, hävdar Luther (91). 

På samma sätt som Machiavelli i den några år tidigare tillkomna skriften Il 
Principe (Fursten) rör sig Martin Luther på minerad mark. Han måste träda 
försiktigt. Några av de skarpast formulerade kritiska frågorna är formulerade 
som invändningar som lekfolket skulle kunna komma med (82–89). 

Luthers främsta kritik mot avlatsväsendet handlar om vad han ser som ett 
på girighet baserat missbruk av detsamma och de effekter detta missbruk får 
bland de troende. Han exemplifierar med avlatspredikanter som påstår, att 
avlatskorset med påvens vapen på var likvärdigt med Kristi kors (79), eller att 
avlaten till och med skulle kunna lösköpa en människa som hade kränkt Guds 
moder (75). Eftersom det är mycket svårt att på en gång förkunna frikostighet-
en med avlat och vikten av fullkomlig ånger (39) blir resultatet, att de troende 
får för sig att avlatsbreven befriar dem från alla straff (23–24) och att de byg-
ger sin visshet om frälsning på avlatsbrev (52). I stället bör man undervisa 
dem om att det är bättre att ge till de behövande än att köpa avlatsbrev (43, 
45). Påven vet inte om vad som förkunnas i hans namn, hävdar Luther, för om 
han gjorde det skulle han hellre vilja att Peterskyrkan lades i aska än att den 
skulle ”uppbyggas med skinnet, köttet och benen av hans får” (50). 

Luther iakttar med andra ord en rad negativa effekter på det ordinarie för-
samlingslivet av handeln med avlat. Han oroar sig för att de troende skall se 
avlaten som en lättare väg till frälsningen än den verkliga botgöringen och 
efterföljden av Kristus. Däremot ifrågasätter han knappast grunderna i avlats-
läran. Den handlar fel som talar mot den apostoliska avlatens giltighet, säger 
han med skärpa (71). Dock har avlaterna endast avseende på de världsliga 
straff som är utdömda enligt kyrkolagen (5). Vidare gäller de endast de le-
vande, inte de döda (8). Hans undervisning om skärselden skiljer sig därför 
från den vid denna tid gängse. Det är enligt honom fel att hävda att kyrkliga 
straff omvandlas till skärseldsstraff efter döden (11). De döda betalar alla sina 
skulder genom döden (13) och skärselden är i stället att se som ett uttryck för 
den skräck en om sin salighet förtvivlande människa erfar (14–15).32 På den 
punkten fanns det säkerligen teologer som skulle ha velat disputera med Lut-
her. Samtidigt ifrågasätter han varken skärseldens existens eller mässorna för 
de döda (83), eller om han gör det så är det så inlindat att det är svårt att direkt 
utläsa. Läran om kyrkans skatter finns också kvar, men dessa skatter har enligt 
                                                        
32 ”14. Imperfecta sanitas seu caritas morituri necessario secum fert magnum timorem, tantoque ma-
iorem, quanto minor fuerit ipsa. 15. Hic timor et horror satis est se solo (ut alia taceam) facere poenam 
purgatorii, cum sit proximus desperationis horrori.”; Luther 1917 (1517), 9. Tolkningen är här baserad 
på Martin Lindströms översättning, som är kongenial snarare än ordagrann; Luther 1946 (1517), 8. 
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Luther den troende tillgång till utan avlatsbrev (37, 58). Så även om Luther 
inte direkt ifrågasätter de påvliga avlaterna kringskär han deras räckvidd på ett 
sätt, som med rätta kunde upplevas som hotfullt av dem som byggde en omfat-
tande affärsverksamhet på dem. Hans kritik mot avlatsförsäljarnas girighet 
drabbar i inlindad form påven själv, som hellre borde vårda sig om de troende 
och bekämpa falska predikanter än samla pengar till Peterskyrkan (50, 51, 73–
74, 89). 

Luther hade trampat på en öm tå. Hans egen biskop, ärkebiskop Albrekt av 
Magdeburg och Mainz, hade lånat stora summor för att uppnå ärkesätet i 
Mainz och hade ingått en uppgörelse med påven Leo X (1513–21) om att 
använda delar av intäkterna från avlatsförsäljningen inom sina stift för att 
återbetala detta lån. Påven och ärkebiskopen samverkade nu för att minimera 
skadeverkningarna och tysta kritiken, men resultatet blev det omvända. Den 
15 juni 1520 fördömde påven flera av Luthers teser i bullan Exsurge Domine 
och hotade med exkommunikation om inte Luther gjorde avbön.33 Luther 
brände bullan och flera andra skrifter offentligt den 10 december och skärpte 
sin kritik mot påvemakten, men detta är en historia som vi inte skall gå dju-
pare in på här. 

 

Synen på avlat i skolans läromedel 
Inledningsvis påstod jag att det är en allmänt spridd missuppfattning om den 
medeltida katolicismen att man kunde köpa syndernas förlåtelse för pengar. 
Frågan är emellertid hur spridd denna uppfattning egentligen är. Går det att 
finna belägg för den i ungdomsskolans läromedel? Inom ämnena historia och 
religion borde man kanske kunna förvänta sig att ett visst utrymme ges åt den 
medeltida katolska kyrkan. Om det över huvud taget sägs något om avlat, vad 
är det då som sägs? Några stickprov får här ge en indikation om svaret. 

Den grundligaste framställningen har jag funnit i Religion och samlevnad 
2: Grundbok för mellanstadiet av Torsten Eklund med flera (1979). Boken 
innehåller ett kapitel om reformationen och Martin Luther. Avlaten förklaras 
som en befrielse från kyrkans straff. Denna befrielse kunde man erhålla ge-
nom att exempelvis be några böner eller skänka pengar till de fattiga eller till 
kyrkan. Avlatsbreven ses som ett sätt för kyrkan att få in pengar. De handels-
män som sålde avlatsbrev lät människor tro att de kunde köpa sig fria från sina 
synder. En av dessa försäljare var munken Tetzel. Luthers biktbarn påstod att 
de hade köpt syndernas förlåtelse av Tetzel, även åt sina döda släktingar. Att 
man inte kunde köpa sig fri från sina synder var något som avlatsförsäljarna 
hade underlåtit att tala om. Deras intresse var att göra affärer.34 

                                                        
33 Leo X 1520. 
34 Eklund et al. 1979, 37–42. 
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Även de gymnasieböcker som tar upp avlaten gör det i samband med att 
Martin Luther behandlas. I Religion och tanke: En studiehandbok för gymna-
siet av Harry Hermerén och Einar Lilja (1968) nämns avlaten i form av en 
ordförklaring i marginalen. Den förklaras ursprungligen ha varit ett efterskän-
kande av gottgörelse för begången synd, medan den på Luthers tid uppfattades 
som garanti för syndaförlåtelsen.35 I Religionskunskap av Sten Rodhe och 
Erland Sundström (2. uppl. 1979, 3. uppl. 1985) förklaras kortfattat men sak-
ligt, att avlat innebar efterskänkande av botgöring som av kyrkan hade ålagts 
människor som hade ångrat och biktat sina synder. Boken fortsätter med att 
säga att det på Luthers tid i Tyskland såldes avlatsbrev som ansågs ge köparen 
syndaförlåtelse och som även kunde köpas för de döda som gjorde bot för sina 
synder i skärselden. Intäkterna gick bland annat till bygget av Peterskyrkan.36 
Varifrån åsikten att avlatsbreven kunde ge köparen syndaförlåtelse kom sägs 
inte och inte heller vilket stöd den eventuellt hade i katolsk teologi. 

De religionskunskapsböcker jag har funnit ger korrekta men kortfattade 
förklaringar av vad avlaten är. När det gäller frågan om huruvida syndernas 
förlåtelse kunde köpas för pengar ser det litet olika ut i böckerna. Mellansta-
dieboken förklarar det som ett slags marknadsföringsknep från försäljarnas 
sida. Av gymnasieböckerna talar en över huvud taget inte om försäljning av 
avlat, medan den andra nämner åsikten att man kunde köpa sig fri från sina 
synder utan att närmare förklara hur den hade uppstått och vad den hade för 
status. 

I de gymnasieböcker för ämnet religionskunskap jag har sett med senare 
datum än de ovannämnda är det kyrkohistoriska innehållet mycket begränsat. 
Avlat har ingen plats alls i dessa böcker. 

När det gäller läroböcker i historia har mina stickprov inskränkt sig till en 
ganska färsk gymnasielärobok, Historiens ansikte av Carina Rönnqvist och 
Hanna Markusson Winkvist (2009). I kapitlet ”Den katolska kyrkan utmanas” 
kan man bland annat läsa följande: 

Ett problem inom den katolska kyrkan var det växande missbruket 
av avlatsbrev, dvs. brev som människor fick köpa för att få sina syn-
der förlåtna. Ursprungligen var avlatsbreven en tillfällig lösning för 
att korsfararna skulle kunna få syndernas förlåtelse när de inte hade 
möjlighet att besöka en kyrka. Så småningom blev breven en han-
delsvara som kunde köpas för pengar, vilket kom att utnyttjas av 
både kyrkan som institution och enskilda präster.37 

 
De gymnasieelever som får använda denna på många sätt attraktiva och påkos-
tade lärobok bibringas tyvärr en uppfattning om avlatsväsendet som väl mots-
varar den missuppfattning jag tog som utgångspunkt. Avlatsbrev beskrivs helt 
                                                        
35 Hermerén & Lilja 1968, 148. 
36 Rodhe & Sundström 1979, 145 (2. uppl.); med smärre förändringar i Rodhe & Sundström 1985, 168 
(3. uppl.) 
37 Rönnqvist & Winkvist 2009, 149. 
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enkelt som brev som människor fick köpa för att få sina synder förlåtna. Vis-
serligen ges det också en historik där det sägs att korsfararna hade haft ett 
specifikt behov av dylika brev. Bakom detta påstående ligger kanske de påv-
liga bestämmelserna om plenar-avlat, möjligen sammanblandade med de dis-
pensbrev som påven utfärdade till vissa personer, inte minst furstar, i vilka de 
gavs rätten att själva välja en biktfader som kunde ge dem full avlösning i 
dödsstunden. Det är dock långt mellan lärobokens text och primärkällorna. 
Troligen finns det liknande formuleringar i äldre läroböcker som förs vidare i 
lätt bearbetad form från generation till generation av läroboksförfattare. 

 

Slutord 
Syndernas förlåtelse är inte någonting man säljer inom den katolska kyrkan. 
Det vore att handla med sakramenten, ett brott som betecknas som simoni. 
Däremot var pengagåvor till specifika ändamål och på specifika dagar ett av 
flera sätt på vilka man kunde vinna avlat. Långtifrån all avlat var förbunden 
med pengar, men i det allmänna medvetandet har denna sammankoppling 
blivit nästan allenarådande, så till den grad att den i övrigt noggranne Gunnar 
Ekström när han beskriver Jörgen Buntmakares avlatstavla på Västerås dom-
kyrka genast associerar till kyrkans behov av inkomster, fastän det inte står ett 
ord om pengar på avlatstavlan.38 Det begynnande 1500-talets handel med 
tryckta avlatsbrev har i hög grad bidragit till denna sammankoppling. Dessu-
tom har till och med påvarna själva i vissa sammanhang uttryckt sig oklart om 
vad som är förlåtelse av synder respektive efterskänkande av botgöring. Upp-
riktig bikt är emellertid alltid ett villkor för den som vill ha avlat, oavsett hur 
avlaten i övrigt förvärvas. 
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38 Ekström 1994 (1976), 152–53. 
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Heliga	texter	och	författares	
intentioner		

Torsten Löfstedt 
De historiska vetenskaperna, inklusive religionshistoria och kyrkohistoria, är 
till stor del texttolkande vetenskaper. Texter utgör de viktigaste källorna. För 
att kunna använda dessa texter i våra historiska rekonstruktioner måste vi 
förstå dem.1 Men vad innebär det att förstå en text? I denna artikel argumente-
rar jag för att det är författarens förståelse av en text som skall sökas och att 
det som regel går att någorlunda väl identifiera denna förståelse även när det 
rör sig om en text som av många betraktas som helig. 

I Bibeln finns det texter som inte endast används som heliga texter av judar 
och kristna, utan som också kan användas som källmaterial för historiska 
undersökningar. För kännedom om de första formativa decennierna inom kris-
tendomen finns det inga bättre källor än texterna som ingår i Nya testamentet, 
och för kunskap om judisk religion från tiden före Alexander den Store utgör 
texter som ingår i Gamla testamentet de bästa källorna. Men tolkningen av 
dessa texter är inte oproblematisk. En anledning är att texterna har betraktas 
som heliga och auktoritativa och har använts inom kristna samfund i snart 
tvåtusen år. Detta påverkar hur människor, även akademiker, förhåller sig till 
dem.  

Det finns de som utan större reflektion utgår ifrån den tolkning som repre-
sentanter för ett religiöst samfund som står dem nära gjort. Det kan vara pro-
blematiskt, då det inte är givet att sättet texterna har använts inom samfundet 
motsvarar vad texternas författare ursprungligen menade. Till exempel bör 
man i en historievetenskaplig tolkning inte läsa Gamla testamentet som om 
dess författare kände till händelserna beskrivna i Nya testamentet; författaren 
till Jesaja 53 identifierar inte den lidande tjänaren som en snickarson vid namn 
Jesus som korsfästes i Jerusalem flera hundra år senare. Man kan inte heller 
utan vidare utgå ifrån att alla bibeltexter ursprungligen var menade som upp-
byggelselitteratur. Det är svårt att tro att Paulus menade att hans anvisning till 
Timoteus att dricka mer vin för sin mage (1 Tim 5:23) skulle läsas andaktsfullt 
i flera hundra år.2 

                                                        
1 Ibland används uttrycket ’hermeneutik’ om just detta (jfr Friedrich August Wolf (1831) som hävdade 
att hermeneutikens mål är att “grasp the written or even merely spoken thoughts of someone else just 
as he would have them grasped” (citerad i Inwood 1998, 385); jfr även Schleiermacher (1998, 5) som 
definierar hermeneutik som “the art of understanding another person’s utterance correctly.”] Men 
eftersom termen ’hermeneutik’ används på så många olika sätt undviker jag den här. 
2 Om detta brev är skrivet av Paulus, vill säga. Inte alla forskare är övertygade om att det är autentiskt. 
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Lika mycket som tillgivenhet till ett samfund, kan förakt för ett religiöst 
samfund ha negativ inverkan på tolkarens förmåga att ge en historiskt sett 
rimlig tolkning av texterna. Det finns de som attraheras av de mest långsökta 
tolkningarna av heliga texter troligtvis just eftersom de motsäger traditionella 
religiösa tolkningar. John Dominic Crossan har gjort sig känd för sin tes att 
Jesus var en filosof tillhörande den cyniska skolan; många har funnit tesen 
övertygande, fastän skillnaderna mellan Jesus och cynikernas levnadssätt och 
lära är många och likheterna mellan dem ytterst få, och fastän det inte finns 
några spår av att cyniska filosofer skulle ha varit verksamma i Galileen under 
det första århundradet.3 På samma sätt som är fallet med troende tolkare är det 
lätt hänt att forskare som präglas av misstänksamhet mot ett samfund blandar 
ihop hur en text har använts med hur den troligtvis var avsedd; utan vidare 
problematisering läser de Johannesevangeliet som om författaren vore antise-
mit därför att hans texter har länge använts av antisemiter, till exempel.  

Till sist finns det de som visar uppgivenhet inför tolkning av texterna, må-
hända påverkade av de ofta motstridiga tolkningarna de stött på, av en ovilja 
att försöka förstå vad författaren ville säga av rädsla för att hans agenda 
kanske inte stämmer överens med deras, eller kanske påverkade av vissa litte-
raturvetenskapliga teorier om ”författarens död”.4 De drar slutsatsen att det är 
omöjligt att komma åt den ursprungliga meningen med texten. 

Hur vi tolkar texterna beror bland annat på vad vi tror det är för text vi har 
(inklusive vår syn på textens genre och våra teorier om dess författare och 
författarens agenda) och vilka avsikter vi har med tolkningen. Om vi läser för 
uppbyggelse, underhållning eller för den konstnärliga upplevelsens skull kan 
en tolkning anses vara lika bra som en annan, men om målet är att använda 
texten som historiskt källmaterial är några tolkningar mer trovärdiga än andra. 
För att tolkningen av en text skall vara relevant för forskare inom de historiska 
vetenskaperna måste den förankras historiskt. Därför är det viktigt att betona 
att det är den historiske författarens förståelse och intentioner som skall under-
sökas; vi vill förstå varför en författare skrev det som han skrev.5 För att göra 
det måste man försöka förstå inte bara språket utan även författarens kultu-
rella, historiska och sociala sammanhang och de omedelbara anledningarna till 
varför verket skrevs. 

Den tyske teologen Friedrich Schleiermacher (1768-1834) anses vara den 
som utvecklade texttolkning till en modern vetenskap. Enligt Schleiermacher 
finns det alltid en psykologisk sida till tolkning som är lika viktig som den 
språkliga eller grammatiska. Det räcker inte att vi förstår ordens betydelse, vi 
måste även förstå författaren för att förstå vad han menade. Det krävs mer än 
grammatisk kunskap för att identifiera sarkasm och retoriska frågor till exem-
pel. För att förstå ett verk måste man förstå sammanhanget i vilken det skrevs 
                                                        
3 Jfr. Crossan, 1991. För kritik av Crossans tes se Evans 2006,  100-122. 
4 Uttrycket härrör från Roland Barthes ”La mort de l’auteur” (1967) (Översatt till engelska som “Death 
of the author”. Artikeln ingår i Barthes 1977, 142-148.) 
5 Jfr Halpern 1996, 11.  
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och orsakerna till varför författaren skrev verket.6 Detta är inte helt oproble-
matiskt, vilket Schleiermacher medger. Vad är det vi egentligen försöker för-
stå när vi söker efter orsakerna till varför en författare skrev ett verk? Kan vi 
överhuvudtaget komma åt författarens intentioner? Är deras intentioner ens 
relevanta?7 WK Wimsatt och MC Beardsley myntade begreppet ’det inten-
tionella felslutet’ i den klassiska artikeln med det namnet (”The Intentional 
Fallacy”, 1946). Där skriver de:  

One must ask how a critic expects to get an answer to the question 
about intention. How is he to find out what the poet tried to do?  If 
the poet succeeded in doing it, then the poem itself shows what he 
was trying to do. And if the poet did not succeed, then the poem is 
not adequate evidence, and the critic must go outside the poem – for 
evidence of an intention that did not become effective in the poem.8  

Hur kan tolkare avgöra om författarens intentioner förverkligades? Det enda 
de har att utgå ifrån är själva texten. Finns det någon skillnad mellan att för-
söka förstå författarens intentioner och att försöka förstå texten? Man kan 
fråga sig med Wimsatt och Beardsley om det inte vore bättre att tala om att 
förstå texten är att förstå författarens avsikter. Som Schleiermacher påpekade 
(med viss retorisk överdrift) är det först när de uttrycks i ord som tankar blir 
tydliga: ”no one can think without words. Without words the thought is not yet 
completed and clear.”9 Avsikter är tankar de med; vet vi alltid vad vi menar att 
säga innan vi säger det? Författare är inte alltid helt på det klara om vad det är 
de ska skriva när de börjar sitt arbete; deras tankar kan mycket väl utvecklas 
under skrivprocessen.10 Så har det varit för mig när jag skrivit denna uppsats. 
Jag har ändrat på titeln fyra gånger, allteftersom min fokus ändrats. 

I Wimsatts och Beardsleys efterföljd har många dragit slutsatsen att det 
aldrig är motiverat att söka efter en författares intentioner och att alla texter 
skall behandlas som om de vore tidlösa; det enda som är relevant är vad texten 
säger till läsaren. Detta är dock inte vad Wimsatt & Beardsley själva skrev. De 
skriver just för litteraturkritiker och hävdar att det som litteraturkritiker skall 
göra är att bedöma ett verk, inte författarens intentioner med verket. Den litte-
raturform de fokuserar på är dikter. Man kan uppskatta en dikt utan att veta 

                                                        
6 Schleiermacher 1998, 19 ”If we … begin with the fact that the utterance is a moment of life, then I 
must seek out the whole context and ask how the individual was moved to make the utterance (occa-
sion) and towards which subsequent moments the utterance was directed (purpose).” 
7 Denna inställning kännetecknade New Criticism.  
8 Wimsatt & Beardsley 1954, 3. Artikeln trycktes ursprungligen 1946 och utgör ett inlägg i en debatt 
påbörjad av CS Lewis i The Personal Heresy (Tillyard & Lewis 1939). 
9 Schleiermacher 1998, 8. 
10 Enligt historikern John Tosh (2011, 159) är detta inget ovanligt bland historiker: ”Mycket naturve-
tenskapligt författarskap har formen av en rapport som uttrycker resultat som är helt klara i forskarens 
intellekt innan han sätter pennan till pappret. Det är högst tvivelaktigt om något historieskrivande går 
till på samma sätt.” 



Religionsdidaktiska studier 

92 

något om författaren och man kan uppskatta en dikt även om den ger en helt 
andra associationer än vad författaren hade; det innebär inte att dikten är ett 
misslyckande. Många associerar Bruce Springsteens låt ”My City of Ruins” 
med händelserna i New York efter den elfte september 2001; orden verkar 
syfta på denna tragiska händelse och Springsteen spelade den på konserten 
America: a tribute to heroes som sändes live på TV tio dagar senare, den 21 
september 2001. Det visar sig dock att Springsteen komponerade låten redan i 
november 2000 för en välgörenhetsfestival för sin hembygd, Asbury Park, 
New Jersey.11 Låten blir inte mindre gripande om man kopplar den till New 
York City istället för till Asbury Park och det förefaller absurt att påstå att den 
som associerar låten med den elfte september har missuppfattat den. Men vill 
vi använda denna låt i en historisk rekonstruktion av Springsteens utveckling 
som låtskrivare måste vi vara noggranna med när den skrevs och i vilket sam-
manhang; i en sådan studie saknar vår estetiska uppskattning av låten bety-
delse. 

Avsikter och genrer 
När det kommer till bedömningen av dikter är det enligt Wimsatt och 
Beardsley meningslöst att söka efter författarens intentioner. Men intressant 
nog anser de att dikter skiljer sig från ’praktiska meddelanden’ där uppfatt-
ningen av författarens intentioner är av avgörande betydelse för att meddelan-
det skall uppnå sitt syfte.12 Wimsatt och Beardsley delar med andra ord inte 
senare kritikers uppgivenhet när det kommer till frågan om man någonsin kan 
komma åt författarens intentioner.  

Frågan om det är relevant att komma åt författarens intentioner är kopplad 
till våra avsikter med tolkningen och till bestämningen av verkets genre. Ut-
trycket ’det intentionella felslutet’ relaterade ursprungligen till bedömningen 
av poesi och skönlitteratur snarare än till ’praktiska meddelanden’, dvs texter 
som refererar till en verklighet utanför författarens huvud. Historikern Baruch 
Halpern anser att referentiella texter, inklusive historieskrivning, hör till denna 
kategori.13 Jag skulle tillägga att även argumenterande eller resonerande texter 
hör hit. Denna artikel till exempel är en argumenterande text, där jag har för 
avsikt att övertyga läsaren att det är möjligt att tolka heliga texter på ett histo-
riskt vetenskapligt sätt. Om läsaren inte begriper att detta är min avsikt har jag 
misslyckats och artikeln fyller inte sitt syfte.14 Det bör tilläggas att även om 
det kan vara svårare att identifiera syftet med och historiska bakgrunden till en 

                                                        
11 Tack till Hanna Skygebjerg 2014 för detta exempel. Det kan tilläggas att Springsteen modifierade 
texten inför spelningen den 21 september 2001. 
12 Wimsatt & Beardsley 1954, 4: ”In this respect poetry differs from practical messages, which are 
successful if and only if we correctly infer the intention”. 
13 Halpern 1996, xxi:  “history is referential literature, what Wimsatt and Beardsley call a ‘practical 
message’, and it can also be read as such.” 
14 Detta betyder inte att jag inte även kan ha andra avsikter med artikeln. 
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dikt, är det inte helt omöjligt; återigen, det Wimsatt och Beardsley skriver om 
är bedömningen av dikter, inte deras användning i historiska rekonstruktioner. 

Om man dömer utifrån hur olika texter är strukturerade får man intrycket 
av att vissa författare har tänkt igenom sina verk mer noggrant än andra. Till 
exempel verkar författaren till Johannesevangeliet ha medvetet valt en serie 
termer kring vilka han utvecklar sin teologi. Andra skrifter verkar mindre 
sammanhängande; några forskare drar slutsatsen att Paulus utvecklade sina 
tankar allteftersom han dikterade sina brev och att hans teologi därför är mot-
sägelsefull.15 I vissa texter är författarens intentioner tillgängliga och av avgö-
rande betydelse för förståelse, i andra är de inte det. I några bibelböcker är 
författarens intention särskilt tydlig. Till exempel skriver Lukas:  

Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser 
som ägt rum bland oss, så som de har berättats för oss av dem som 
från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare, och efter 
ett grundligt ha satt mig in i allt detta ända från början har nu 
också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt 
ärande Teofilos, för att du skall förstå att de upplysningar du har 
fått är tillförlitliga. (Lukas 1:1-4).  

 
Ett annat känt exempel finner vi mot slutet av Johannesevangeliet:  

Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Je-
sus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni 
skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro 
skall ha liv i hans namn. (Joh 20:30-31).  

I dessa två fall verkar det vara fullt möjligt att identifiera åtminstone en av 
författarens avsikter. Författaren kan förstås även ha haft andra avsikter med 
sitt verk än dem som de nämner. Var något av dessa evangelier ursprungligen 
tänkt för gudstjänstbruk, till exempel? Man kan notera att Johannesevangeliet 
stundom verkar vara ganska polemiskt; var det någon särskild trosinriktning 
som författaren ville motverka? Man kan notera den relativt positiva bild som 
Lukas ger av romarna och ställa sig frågan om Lukasevangeliet och Apost-
lagärningarna även var ämnade som försvarsskrift för kristna. För att besvara 
frågor som detta försöker vi identifiera mer exakt tiden, platsen och det övriga 
sammanhanget inom vilken texterna författades. Vi jämför även med liknande 
texter från samma tidsperiod. 

Ett steg i tolkningen av ett verk är bestämningen av dess genre. Bestäm-
ningen av verkets genre och författarens motiv är sammankopplade; om vi vet 
vilken genre verket tillhör kan vi bättre förstå vad författaren ville ha sagt. Det 
är genom att jämföra innehållet, strukturen, och stilen i den text vi vill förstå 
med andra texter från samma tid och kultur som vi kan identifiera vilken genre 

                                                        
15 Jfr Räisänen, 1983. 
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den tillhör. Om vi exempelvis jämför Uppenbarelseboken med Danielsboken, 
Första Henoksboken och 4 Esra, förstår vi att det inom judendomen ett par 
sekel innan och strax efter det Andra Templets fall fanns en genre som an-
vände bisarrt bildspråk för att beskriva samtida händelser i teologiskt perspek-
tiv. Därmed blir denna text mer begriplig och vi blir mindre benägna att tro att 
författaren var sinnessjuk.16  

I några fall kan det vara svårt att avgöra vilken genre en text tillhör. Till 
vilken genre tillhör Esters bok i Gamla testamentet? Var den avsedd som 
historia eller som historisk fiktion, uppbygglig skönlitteratur? Boken har an-
vänts som om den vore historiskt tillförlitlig, men har de som läst texten på 
detta sätt förstått författarens intentioner? Adele Berlin skriver om Esters bok:  

When we look carefully at the points for and against historicity, it 
turns out that the historically authentic material is in the back-
ground and setting, while the main characters and the important el-
ements in the plot are much farther removed from reality. If this 
were a modern work, we would call it a historical novel, or histori-
cal fiction.17  

 
Berlin påpekar att Esters bok inte är unik, utan tillhör samma genre som Judits 
bok, Tobits bok och Daniels bok, och vi kan hitta liknande exempel på histo-
risk fiktion på andra språk från samma period och kulturområde. Det är troligt 
att författaren inte hade för avsikt att vilseleda sina läsare att tro berättelsen 
var historiskt sann. Det kan vara svårt för otränade läsare idag att känna igen 
vad som är historiskt trovärdigt i berättelserna, då de upplever allt som lika 
främmande. Men de fiktiva inslagen i berättelsen var troligtvis mer uppenbara 
för de ursprungliga läsarna som levde närmare de påstådda händelserna och 
kunde bättre avgöra vad som var rimligt. De hade genom att få höra flera sor-
ters texter troligtvis lärt sig att skilja på helig historia och helig fiktion, även 
om de inte använde tekniska termer för att identifiera de olika genrerna.18 

Vi tar ett annat exempel: Många fundamentalister (såväl kristna som judar) 
tolkar de första kapitlen i Första Mosebok som historia. Men är det troligt att 
det var så författaren menade att hans verk skulle tolkas? För att avgöra förfat-
tarens mening och bestämma verkets genre måste vi noggrant läsa texten och 
om möjligt jämföra den med andra verk från samma kultur och tid. Genrer är 
kulturellt bestämda; förväntningarna på historieskrivning i 500talet fvt (t.ex.) 
var inte desamma som de är idag. Vi kan jämföra de första kapitlena i Första 
Mosebok med andra hebreiska texter som Första och Andra Samuelsboken, 
Första och Andra Kungaboken, Första och Andra Krönikeboken, Esra och 
Nehemja. Dessa texter kopplar händelserna de beskriver till olika kungars 
                                                        
16 För en mycket bra introduktion till judisk apokalyptik se Collins 1998. 
17 Berlin 2001, xvii. 
18 På samma sätt kan de som behärskar ett språk avgöra hur verb respektive substantiv skall användas i 
en mening även om de inte känner till de tekniska termerna ’verb’ och ’substantiv’. 
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regeringstid och berättar (bland annat) om maktkamp, krig, folkräkningar och 
andra politiska händelser. Vid något tillfälle refererar författaren till andra 
skrifter.19 Gud förekommer knappast själv som aktör (även om han ansågs 
ligga bakom vissa händelser), till skillnad från de första kapitlen i Första Mo-
sebok där Gud på ett ställe vandrar i en trädgård ”när dagen började svalkas” 
(1 Mos 3:8). Händelserna som början av Första Mosebok återberättar står helt 
utanför all historisk kontext, och liknar i detta hänseende andra folks myter.20 
Efter har gjort noggranna jämförelser kan vi dra slutsatsen att det fanns vissa 
förväntningar för hur ett historiskt verk skulle se ut och vad det skulle inne-
hålla. Dessa förväntningar uppfylls inte av de första kapitlen av Första Mose-
bok. Därför är det mindre troligt att de första kapitlen i Första Mosebok var 
avsedda som historia. Än mindre troligt är det att de första kapitlen i Första 
Mosebok var avsedda som naturvetenskap. Läser man de första två kapitlen 
noggrant ser man att det finns två skapelseberättelser i Första Mosebok vilka 
motsäger varandra (enligt den ena skapades människan efter djuren, enligt den 
andra skapades människan först); om deras mål är att berätta hur världen verk-
ligen kom till så ger de bara upphov till förvirring. Det är inte troligt att den 
som sammanställde Första Mosebok inte observerade motsägelserna, men för 
honom var de oviktiga, eftersom målet inte var att återge vad som egentligen 
hände när världen kom till.21 Snarare har dessa texter sin närmaste motsvarig-
het i myter, som är författade för att legitimera vissa institutioner som exem-
pelvis äktenskapet (jfr 1 Mos 2:24) eller sabbatsfirandet (jfr 1 Mos 2:2-3). 
Även om myter fungerade som prolog till historiska verk kan vi inte dra slut-
satsen att israeliterna inte skilde på dessa två genrer; mest troligt är att de, 
liksom forskare idag, skilde på genrerna på grundval av deras innehåll.22  

Inspiration och avsikt 
Det kan vara problematiskt att tala om författarens mening om han inte var 
helt medveten om den själv. Traditionellt har kristna ansett att författarna till 
Bibeln skrev under den heliga Andens inflytande. Fastän långt ifrån alla bib-
liska författare hävdar att detta var fallet, så uppger sig författarna till några av 
de profetiska skrifterna i Gamla testamentet ha fått sina ord från Gud (några av 
dessa verser kan också vara redaktörers tillägg). Detsamma gäller författaren 

                                                        
19 Jfr 1 Kung 14:29 ”Rehabeams historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Juda 
kungar” (Bibel 2000). 
20 Jag förklarar mer utförligt varför dessa berättelser i Första Mosebok bör klassificeras som myter i en 
artikel som skall publiceras 2015 (Löfstedt 2015). 
21 Jfr Goldingay 1994, 70. 
22 Halpern 1988, 269. Jämför även den kristne teologen Origenes som skrev på 200talet: ”Now what 
man of intelligence will believe that the first and the second and the third day, and the evening and 
morning existed without the sun and moon and stars?... I do not think that anyone will doubt that these 
are figurative expressions which indicate certain mysteries through a semblance of history and not 
through actual events." De princ. 4.3.1, översatt av GW Butterworth, Origen: On First Principles 
(Gloucester, MA: Peter Smith.) 
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till Uppenbarelseboken i Nya testamentet,23 och samma kan förstås också 
sägas om Koranen. Om orsaken till ett verk är övernaturligt, kan vi förstås inte 
komma åt den genom historiska studier. Hur skall man då bära sig åt? Schlei-
ermacher, som utvecklade hermeneutiken främst med predikanter och teologer 
i åtanke, lärde att heliga texter skulle tolkas med samma metod som andra 
texter, eftersom dessa texter skrevs med specifika läsare i en specifik tid och 
plats i åtanke.24 Även om man antar att det var den helige Anden som ytterst 
stod som författare för verken, skulle de inte ha varit begripliga för sina ur-
sprungliga läsare om de hade formulerats på helt annat sätt än hur de mänsk-
liga författarna skrev dem. Och hade texterna inte varit begripliga och rele-
vanta, hade läsarna inte fått någon behållning av dem och de hade inte bevarat 
dem och låtit kopiera dem. Därför ansåg Schleiermacher att det är fullt berätti-
gat även för troende att studera bibliska texter i författarnas historiska, sociala 
och kulturella sammanhang.25  

Ingen mindre andlig auktoritet än Kardinal Ratzinger som sedermera blev 
påve Benedictus XVI, skriver att uppenbarelser kan tolkas utifrån visionärens 
bakgrund. À propos de uppenbarelser av Jungfru Maria som en flicka vid 
namn Lucia dos Santos sade sig ha fått i Fátima, Portugal år 1917, skriver 
Ratzinger:  

[the visionary] sees insofar as he is able, in the modes of represen-
tation and consciousness available to him. […]  the subject shares 
in an essential way in the formation of the image of what appears. 
He can arrive at the image only within the bounds of his capacities 
and possibilities. Such visions therefore are never simple “photo-
graphs” of the other world, but are influenced by the potentialities 
and limitations of the perceiving subject.26 

 
Ratzinger tror bland annat att vissa saker som flickan såg i denna uppenbarelse 
hade hon tidigare sett i uppbyggelselitteratur (”The concluding part of the 
“secret” uses images which Lucia may have seen in devotional books”). Rat-
zinger skrev detta om s.k. privata uppenbarelser, och han skulle kanske inte 
generalisera härifrån till s.k. allmänna uppenbarelser, dvs. bibliska texter, men 

                                                        
23 Hes 1:1-3 ”Under det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag bodde bland de bort-
förda vid floden Kevar, öppnades himlen och jag såg en syn från Gud. Den femte dagen i månaden – 
det var under det femte året av kung Jojakins fångenskap – kom Herrens ord till prästen Hesekiel, 
Busis son, vid floden Kevar i Kaldeen. Där rörde Herrens hand vid honom” (Bibel 2000); Hab 1:1 . 
”Detta är det budskap som profeten Habackuk mottog i sina syner”. Se även Amos 1:1 , Obad 1:1, Mik 
1:1; Nahum 1:1;  Jfr Upp 1:1 ”Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina 
tjänare vad som snart skall ske.” (Bibel 2000). 
24 Schleiermacher 1998, 16-17. 
25 Schleiermacher (1998, 17): ”We must therefore explicate them [the Holy Books] in the same way [as 
other texts] and thus assume that, even if the writers were dead tools, the Holy Spirit could only have 
spoken through them in the way they themselves would have spoken.” 
26http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_m
essage-fatima_en.html 
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jag hävdar att även om en person anser sig vara Guds budbärare måste vi som 
historiker tolka hans uttalanden i ljuset av hans sociala sammanhang och bak-
grund. 

Även om historiker inte tar den helige Andes bidrag till texten uppkomst i 
beaktning i sina tolkningar kvarstår det svårigheter. Även om vi inte skulle tro 
att det är Gud som ligger bakom en profets ord, är det möjligt att profeten 
själv inte skulle ha kunnat förklara exakt vad det var han ville ha sagt. Fri-
edrich Schlegel (1772-1829) påstod att ett bra verk säger mer än vad författa-
ren är medveten om.27 Detta var inte en ny observation. Sokrates ansåg att 
oförmågan att förklara sina egna verk var något som poeter hade gemensamt 
med spåmän och profeter:  

Efter politikerna sökte jag upp diktarna – tragöderna, dithy-
rambdiktarna och de andra – för att ertappa mig själv på bar gär-
ning med att vara dummare än de. Jag valde ut de verk som jag 
tyckte verkade bäst utarbetade och frågade ut författarna ordentligt 
om vad de menade, för att jag samtidigt skulle kunna lära mig något 
av dem. Jag skäms att säga er sanningen, medborgare, men ändå 
måste det sägas: faktum är att nästan alla som var med kunde uttala 
sig bättre om diktverken än deras författare. Också bland diktarna 
märkte jag snabbt att det inte är genom förvärvad skicklighet som 
de skapar sina verk, utan genom ett slags naturbegåvning och gu-
domlig inspiration, precis som med spåmän och siare: också de sä-
ger ju många vackra saker, fast de inte alls vet vad de säger.28  

Detta fenomen att författaren inte kan förklara sitt eget verk behöver inte kän-
neteckna endast profetior, poesi och finare litteratur. Alla av oss komponerar 
regelbundet verk som vi själva inte till fullo förstår; vi har drömmar vars inne-
börd inte alltid är uppenbar ens för oss själva. Detta innebär inte att sökandet 
efter författarens mening är hopplös. Oavsett om verket är genomtänkt och 
orden medvetet utvalda eller ej, reflekterar verket författarens person, hans 
eller hennes bakgrund, intressen, mm. Ska vi använda verket som källa till 
kännedom om författaren måste vi tolka det i ljuset av hans eller hennes bak-
grund. Om författare själva inte är medvetna om varför de uttrycker sig på 
visst sätt kan det vara vanskligt att tala om deras avsikter med verket, men vi 
kan likväl söka förklaringar till varför de skrev det de skrev. Vi letar efter 
ledtrådar främst i själva verket och i andra texter av samma författare, men 
även i andra texter från samma tid och samhällsgrupp. Vi analyserar verket i 
ljuset av vad vi vet om författarens bakgrund och den samhällsliga situationen 
och de värderingar, farhågor och förväntningar som var vanliga i författarens 

                                                        
27 ”Every excellent work … aims at more than it knows” -- Schlegel, ”On Goethe’s Meister” (1798). 
Citerad i Forster 2011, 260. 
28 Sokrates försvarstal 22b-c, i övers. av Jan Stolpe (Platon 2000, 19). 
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omgivning. När vi försöker förstå varför apostlen Paulus uttrycker sig som han 
gör om könsroller, till exempel, söker vi svar inte endast i det han skrivit utan i 
vad vi vet om könsroller i tidig kristna rörelsen, i judendomen vid denna tid 
och i Romarriket mer allmänt. Vi ställer oss frågan om Paulus möjligtvis har 
påverkats av sin egen fariseiska bakgrund, möjligen utan att själv vara med-
veten om det.  

 

Tolkningar är tolkens verk… 
Jag tror att genom noggrann läsning av texter i ljuset av författarens livssituat-
ion och den historiska, samhällsliga och kulturella kontexen kan vi komma 
närmare författarens mening. Men somliga skulle nog anse att jag är alltför 
optimistisk. Kanske anser de att Wimsatt och Beardsley var för restriktiva i att 
endast förkasta sökandet efter författarens intentioner när det kommer till be-
dömningen av poesi. Den nytestamentlige forskaren Magnus Zetterholm skri-
ver: ”En text betyder bara det som tolkaren säger att den betyder, och varje 
enskild läsare kan bara förstå en specifik text mot bakgrund av sina egna för-
utsättningar.”29 Det är svårt att säga emot detta. Tolkningar är alltid en tolka-
res verk. Kan man då tala om vetenskapliga tolkningar överhuvudtaget? Har 
texttolkning plats bland de historiska vetenskaperna? Att människor har olika 
uppfattningar om vad något betyder, betyder inte att en uppfattning inte kan 
vara mer sannolik än en annan. Man kan lika väl säga att varje människa för-
står sin omvärld mot bakgrund av sina egna förutsättningar. En som är tränad i 
astronomi kommer ha en annan förståelse för stjärnornas natur än en som fått 
sin träning i astrologi. Endast astronomens förståelse är naturvetenskaplig. En 
påtaglig skillnad mellan texttolkning och astronomi är dock att tack vare all-
män läskunnighet och tillgången till översättningar (som också är tolkningar) 
upplever lekmän att de kan förstå vilken text som helst bara genom en enkel 
genomläsning. De är inte medvetna om att den kulturella innebörden i vissa 
uttryck kan vara helt annan än den de är vana vid. Lekmäns oförståelse av 
historievetenskapliga tolkningars särart fråntar dock inte vetenskapliga tolk-
ningar deras vetenskaplighet. 

Men kanske bedrar vi oss ändå i våra försök att göra vetenskapliga tolk-
ningar. Schleiermacher skrev att sättet människor tänker är historiskt betingat, 
och den tyske historikern och filosofen Wilhelm Dilthey (1833-1911) lärde att 
individen och hans tankesätt alltid är knuten till en viss samhällsstruktur.30 
Schleiermacher och Dilthey lärde att för att förstå en text måste man förstå det 
kulturella sammanhang inom vilken texten skrevs. Men är detta överhuvudta-
get möjligt? Hur kan du förstå en text om du inte tillhör samma kultur som 
                                                        
29 Zetterholm 2006, 90. 
30 Schleiermacher 1998, 8: ”Every utterance can … only be understood via the knowledge of the whole 
of the historical life to which it belongs, or via the history which is relevant for it.” Schleiermacher 
1998, 9: “The individual is determined in his thought by the (common) language and can think only the 
thoughts which already have their designation in his language.” 
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författaren? Din tolkning är alltid färgad av din bakgrund, och ju större de 
kulturella skillnaderna mellan dig och författaren vars verk du läser, desto 
större är risken att du tolkar fel. Idéhistorikern Svante Nordin frågar: 

Om den historiska situationen […] bestämmer allt mänskligt tän-
kande - måste inte detta gälla även om forskarens tolkningar? Är 
inte, med andra ord, tolkningen själv historiskt bestämd och begrän-
sad?31  

 
Till svar kan sägas att den historiska situationen påverkar vårt tänkande, men 
bestämmer det inte tvärtemot vad Schleiermacher och Dilthey påstod; vi är 
trots allt aktörer och inte endast pjäser i ett kosmiskt spel. Ju mer medvetna vi 
är om vår egen situations särart (och det blir man genom att ingående studera 
andra tider och kulturer), desto bättre kan man gardera sig mot den egna situ-
ationens påverkan. Vi kan inte undvika all påverkan, men vi kan försöka mi-
nimera den. Vidare är det fallet att närhelst vi läser texter utgår vi ifrån att vi 
kan förstå författarna, även om de levde i en annan kultur hundratals år sedan 
eftersom den mänskliga naturen är densamma. När vi tolkar nytestamentliga 
texter till exempel utgår vi ifrån att författare som levde tvåtusen år sedan 
tänkte i stort på samma sätt som vi – de hade samma förmåga att resonera, de 
hade samma uppsättning känslor, även om deras känslomässiga reaktioner på 
händelser kan vara kulturellt betingade. Detta är grundläggande för historisk 
forskning. Den engelska historikern John Tosh skriver: ”värderingen av do-
kumentära källor förutsätter en rekonstruktion av tanken bakom dem. Innan 
något annat kan uppnås måste historikern försöka inträda i den mentala värl-
den hos dem som skapade källorna.”32 En ständig svårighet är förstås hur man 
skall avgöra om man verkligen lyckats träda in i en historisk persons mentala 
värld. Till vilken grad är den Paulus du lär känna när du läser Pauli brev din 
egen konstruktion? 

Feltolkningar 
Tolkning innebär alltid möjligheten till missuppfattning. Schleiermacher 
skrev: 

Misunderstanding is either a consequence of hastiness or of preju-
dice. The former is an isolated moment. The latter is a mistake 
which lies deeper. It is the one-sided preference for what is close to 
the individual’s circle of ideas and the rejection of what lies outside 
it. In this way one explains in or explains out what is not present in 
the author.33  

                                                        
31 Nordin 1998, 98. 
32 Tosh 2011, 196. 
33 Schleiermacher 1998, 23. 
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För att gardera sig mot slarv kan man läsa mer försiktigt. Det är svårare att 
gardera sig mot fördomar, just eftersom man ofta inte är medveten om att man 
har dem. I detta hänseende är heliga texter särskilt problematiska, då de ofta 
väcker starka associationer, av positivt eller negativt slag. Som jag nämnde, 
finner jag det troligt att många som finner revolutionerande nytolkningar av 
heliga skrifter trovärdiga är påverkade av negativa fördomar mot samfundet 
för vilket texten är helig. Innan man lägger ner alltför stor möda på att försöka 
bevisa att en radikal nytolkning är korrekt, bör man fråga sig hur troligt det är 
att en text konsekvent grundligt missuppfattats i tusentals år för att först nu 
tolkas rätt. Bara för en tolkning är möjlig betyder det inte att den är sannolik. 
Å andra sidan, just eftersom kristendomens heliga texter betraktas som aukto-
ritativa har de varit föremål för omtolkningar under tusentals år och ibland kan 
man ana en illa-dold agenda bakom (om)tolkningarna. Vi kan inte à priori utgå 
ifrån att de tolkningar som ett visst samfund idag accepterar motsvarar förfat-
tarens mening. Bara för att Galaterbrevet 3:28 har använts för att legitimera 
kvinnors roll som präster eller pastorer betyder det inte att Paulus förespråkade 
kvinnliga präster.34 Vi får komma ihåg att det som är heta frågor idag inte 
nödvändigvis var relevanta då verket skrevs. 

Ingen människa kan vara helt objektiv i sin tolkning av en text, men ju mer 
medveten man är om sina fördomar desto bättre kan man begränsa deras på-
verkan. Det är frestande att dölja sin agenda från läsaren och från sig själv 
bakom en fasad av till synes neutralt vetenskapligt språk, men det vore ärli-
gare att berätta för läsaren något om ens egen bakgrund och motivationer.35 
Svårigheten är att vi, liksom författarna vars verk vi studerar, inte alltid är 
medvetna om våra motiv. En annan svårighet är att läsaren lätt glömmer att 
han eller hon inte heller är objektiv i sitt läsande och kan påverkas av negativa 
fördomar om författaren.36  

Hur vet vi om vi förstått texten, eller för den delen författarens intentioner? 
Någon absolut säkerhet kan vi inte uppnå, då författaren inte är tillgänglig för 
oss att fråga, och då han kanske inte var helt på det klara själv varför han skrev 
som han gjorde.37 Men även om författare inte är helt på det klara med sina 
motiv när de skrev sina verk, är det troligt att ju mer vi vet om en författare, 
den tilltänkte läsaren, deras specifika omständigheter och deras tid mer gene-
rellt, desto bättre kommer vi att förstå verket och varför det skrevs.  

                                                        
34 Gal 3:28 ” ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus 
Jesus.” (Bibel 2000) 
35 Tosh (2011, 219) skriver: ”den bekännande formen av historieskrivning bör välkomnas, åtminstone i 
författarens förord eller inledning.” 
36 Det vore rätt att följa mitt eget råd; som den observanta läsaren troligtvis sedan länge listat ut är jag 
inte endast akademiker utan även bekännande kristen med en förkärlek till de bibliska texterna. Och 
jag befarar att några läsare nu har dragit slutsatsen att de inte kan hitta något av värde i denna artikel. 
37 Förkastar exempelvis Paulus Mose lag eller inte i Romarbrevet? Han låter motsägelsefull. 
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Tolkning är en approximationsprocess där vi prövar oss fram.38 För att inte 
styras av omedvetna fördomar bör vi kontinuerligt formulera antaganden om 
författaren, vad det är han vill ha sagt och orsakerna till varför verket skrevs. 
Dessa antaganden får kontinuerligt modifieras och ibland överges i ljuset av 
vår fortsatta läsning av texterna i ljuset av fördjupad förståelse av deras sam-
manhang. Det finns en risk att vi missuppfattar verket, men detta innebär inte 
att hela processen är hopplös. Vi är nämligen inte ensamma i denna uppgift. 
Som forskare (till vilken grupp studenter som skriver sin kandidatuppsats kan 
räknas) skall vi försöka övertyga andra varför vår tolkning är bättre än tidigare 
tolkningar. Andra får sedan pröva våra resultat och antingen förkasta dem eller 
bygga vidare på dem.39  
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Bruket	av	heliga	texter	i	
översättning:	utmaningar	

Torsten Löfstedt 
 

Det är viktigt att elever i religionskunskap får ta del av de texter som anhäng-
are till olika religioner betraktar som heliga och auktoritativa och att de inte 
bara får läsa om olika forskares syn på dem.1 Det ger mer att få läsa en text än 
att bara läsa om den. Men de heliga texter som eleverna läser är översättning-
ar. Många är inte medvetna om att texten de läser inte exakt kan återge det 
som den ursprunglige författaren skrev. I denna artikel ska jag redogöra för 
några svårigheter. Vissa svårigheter gäller alla översättningar generellt; andra 
gäller texter som författades innan tryckkonsten; andra har mer med översätt-
ningar från främmande kulturer att göra, och några är specifika för just heliga 
texter.  Jag kommer att utgå ifrån bibelöversättningar och främst då översätt-
ningar av Nya testamentet då det är detta område jag behärskar bäst.2 Men de 
sorters svårigheter jag beskriver är inte specifika till Nya testamentet utan gäl-
ler alltså även översättningen av andra heliga texter.  

Observationen att översättningar inte kan ge en exakt motsvarighet till ori-
ginalet är inte ny. Jesus Syrak, en skriftlärd från Jerusalem, skrev en bok inom 
genren vishetslitteratur på hebreiska ungefär år 200 fvt. Hans sonson som 
översatte boken till grekiska skrev i sitt företal till boken: 

Jag vill nu be läsaren att vara välvillig och uppmärksam och att 
visa överseende om en eller annan formulering kan förefalla miss-
lyckad, trots den möda som är nedlagd på översättningen. Ty denna 
bok, som ursprungligen avfattades på hebreiska, kan inte ge samma 
intryck när den översätts till ett annat språk. Inte bara den utan 
också själva lagen, profetiorna och de andra skrifterna ter sig åt-
skilligt annorlunda i sin ursprungliga form. (Bibel 2000) 

Liksom Jesus Syraks sonson, brukar översättare försöka återge både den ur-
sprungliga textens innehåll och dess effekt. Det kan ibland vara svårt att ba-
lansera dessa två. 

Hur pass ordagranna översättningar är varierar. Det finns ett spektrum från 
interlineara översättningar via bokstavliga översättningar till fria omskrivning-

                                                        
1 Heliga texter: Om världsreligionernas urkunder (Arvidsson 2002) är exemplariskt. 
2 Jag var bibelöversättningskontrollant på Institutet för Bibelöversättning/ Rammatunkäännösinstituutti 
1993-1996. 
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ar eller parafraser. Interlineara översättningar är menade att underlätta för dem 
som vill förstå hur texten är uppbyggd på originalspråket, men som själva inte 
behärskar det språket till fullo. Ta till exempel The New Greek-English Inter-
linear New Testament.3 Under varje grekiskt ord står dess engelska motsva-
righet. Då språk skiljer sig i förhållande till vad som är naturlig ordföljd --  i 
vissa språk är det vanligt att adjektiv följer på substantivet de bestämmer, i 
andra placeras de innan substantivet (som på svenska); i vissa språk kommer 
det böjda verbet sist i meningen, i andra innan objektet -- är interlineara över-
sättningar stort sett oanvändbara för dem som inte är akademiker och som inte 
har läst ursprungspråket. Andra översättningar är något mer läsvänliga, t.ex. 
New English Translation of the Septuagint. Denna översättning är främst rik-
tad till akademiker som inte läser Septuagintans grekiska flytande.4 Den har 
engelsk ordföljd och grammatik men översättarna har som ambition att konse-
kvent översätta varje grekisk term med ett och samma engelska ord så långt 
som möjligt, vilket innebär att texten blir ganska stel.5 (Vi hittar för övrigt 
samma tendens att översätta ord för ord i några äldre bibelöversättningar. Re-
sultatet är närmast obegripliga texter;6  kanske just därför har de senare upp-
levts som särskilt heliga.) 

En annan anledning till varför ordagranna översättningar blir svårbegrip-
liga är att ett visst ord inte äger en viss betydelse. När vi slår upp ett ord i en 
ordbok, får vi lätt intrycket att detta ord ’har’ alla de betydelser som följer, och 
kanske luras vi att tro att den kan ha alla betydelser i alla sammanhang. Det är 
dock inte fallet. Ett ords betydelse är snarare dess användning i en text. Ett ord 
kan användas i flera olika sammanhang. De olika användningsområden som 
ett ord har är specifika till det språket. Några av de sätt, på vilka ett ord A i 
språk 1 används, motvaras av ett ord B i språk 2, medan andra användningar 
motsvaras av ord C i språk 2. På engelska kan ordet ’shirt’ användas både om 
klädesplagg som vi på svenska kallar ’skjorta’ (med knappar) och det vi kallar 
’tröja’ (utan knappar). En översättare måste avgöra hur ett ord används i ett 
visst sammanhang. Ofta är det ganska enkelt att identifiera en nära motsvarig-
het. T.ex. används former av ett och samma grekiska ord diabolos i följande 
två verser, där ordet som översätter diabolos markerats i fet stil: ”Sedan fördes 
Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen” (Matt 4:1) och 
”Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda värdigt, inte förtala någon…” 
(1 Tim 3:11). Diabolos på grekiska betyder bokstavligen ’förtalare’, men i 

                                                        
3 Brown, Comfort & Douglas 1990. 
4 Septuagintan är vad vi kallar den översättning av de hebreiska gammaltestamentliga texterna som 
användes flitigt i början av vår tideräkning, bland annat av författare till nytestamentliga skrifter. 
5 Pietersma 2007, xviii: [The NETS is intended to be] ”a genuine representation of the Greek, reflecting 
not only its perceived meaning, but also to the extent possible in an English translation, its literary 
nuggets as well as its infelicities, pleonasms, problems and conundra.” “NETS is … more a translation 
of formal correspondence than one of dynamic equivalence.” 
6 Jag har diskuterat detta problem i en tidigare artikel (Löfstedt 1996). 
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detta sammanhang i Matteusevangeliet är det tydligt en omskrivning för Satan 
(jfr Matt 4:10), vilket inte är fallet i 1 Tim 3:11.  

I de två verserna ovan var det tydligt vad författaren menade och dessa 
meningar var därför lätta att översätta. Ibland är det mindre tydligt vad förfat-
taren åsyftade, och två eller fler översättningar är rimliga. I sådana fall måste 
översättaren välja vilken han finner mest trolig. Helst återger översättaren den 
alternativa översättningen i en fotnot men detta är inte alltid fallet. Vi tar till 
exempel Romarbrevet 10:4 där Paulus skriver enligt Bibelkommissionens ut-
gåva av Nya testamentet från 1981: ”Kristus är slutet på lagen”, och den rela-
tivt nya engelska översättningen NRSV lyder: ”For Christ is the end of the 
law”. I en fotnot förklarar redaktören till Nya testamentet (Bibelkommission-
ens utgåva 1981): ”Grundtextens ord för ’slutet’ kan också betyda ’målet’ el-
ler ’fullbordan’. Paulus antyder alltså att Kristus har uppfyllt skriftens krav 
och förutsägelser. Samtidigt menar han att Kristus gjort slut på lagens dö-
mande makt över människan.”7 Redaktörerna till The New Oxford Annotated 
Bible är mer kortfattade i sin förklaring till motsvarande uttryck i NRSV: ”The 
end of the law almost certainly means its goal, not its termination.”8 Menade 
Paulus slutet på lagen, eller målet med lagen eller lagens fullbordan? Hur vi 
förstår ordet telos, som ’slut’, ’fullbordan’ eller ’mål’ har stor betydelse för 
vår förståelse av Paulus förhållande till judendomen, men observera, vår för-
ståelse av Paulus förhållande till judendomen kommer troligtvis också att på-
verka vilken översättning vi finner bäst motsvarar vad Paulus ville ha sagt.  

Vi tar ännu ett exempel. Vi jämför följande två översättningar av 1 Mos 
1:2. ”Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte 
över vattnet” (Bibel 2000); ”Och jorden var öde och tom, och mörker var över 
djupet, och Guds Ande svävade över vattnet” (1917 års översättning). Båda 
översättningar är språkligt möjliga; det hebreiska substantivet ruah kan betyda 
både ande och vind. Hur avgör man vilken är rätt? Här kan bibelkommentarer 
vara till hjälp. I sin kommentar till 1 Mos 1-11, skriver den tyske gammaltes-
tamentlige forskaren Claus Westermann att det är nödvändigt att titta på ett 
större sammanhang för att avgöra vilken översättning är mer trolig. Vi kan un-
dersöka om samma uttryck används någon annanstans i hebreiska texter från 
samma tid och om det där är tydligare om det skall förstås som ’Guds vind’ 
eller ’Guds ande’. (Det visar sig att i andra sammanhang är översättningen 
’Guds ande’ mer trolig – men frågan är om dessa andra sammanhang är jäm-
förbara, med tanke på att samma verb inte används där.) Vi kan även under-
söka hur det hebreiska verbet översätts i andra sammanhang; är det i betydel-
sen ’svepte’ eller ’svävade’? (Det visar sig att det används i båda betydelser.) 
Vi kan även jämföra med andra berättelser från samma kulturområde, för att 
se om de säger något om en vind som instrument i skapelsen (Det visar sig att 

                                                        
7 Svenska bibelsällskapet 1981, 392. 
8 Coogan, red., 2001, 257 (NT). 
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det faktiskt finns faktiskt exempel på det). Westermann förespråkar därför en 
översättning lik den i Bibel 2000.9 

Mer sällan låter författaren ett ord ha två olika betydelser samtidigt. Detta 
är fallet i Joh 3:8, där ordet pneuma uppenbarligen används både med betydel-
sen 'ande' och 'vind' i samma mening. (’Dubbelbottnade ord’ som detta är nå-
got som utmärker Johannesevangeliet.) Det är sällan möjligt att behålla samma 
tvetydighet i en översättning. En översättare måste välja vilken lydnad han tror 
bäst återspeglar författarens intentioner; han kan inte sätta alla alternativen in i 
den löpande texten om den alls skall vara läslig.10 I detta fall översätter Bibel 
2000 versen: ”Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet 
inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har 
fötts av anden.” Redaktörerna förklarar sedan i en fotnot att i grundtexten har 
det grekiska ord som översatts som ’ande’ två betydelser, och att samma tve-
tydighet finns i den hebreiska termen som används i 1 Mos 1:2.  

Oavsett om de översätter ord för ord, eller hela meningar och stycken vil-
ket är mer vanligt, riskerar översättare alltid förvanska texten.11 Några heliga 
texter har traditionellt inte fått översättas, delvis för att förhindra att det ur-
sprungliga budskapet förvanskas. Ett av de mer kända exemplen är Koranen. 
Koranen finns tillgänglig i svenska översättningar -- men studenter bör vara 
medvetna om att många troende muslimer endast hört Koranen på klassisk 
arabiska, eftersom översättningar inte anses ha samma makt. Den uppskattning 
de visar Koranen är inte nödvändigtvis kopplad till dess innehåll som för 
många troende är stort sett okänt; snarare är det hur det låter och textens ritu-
ella bruk som de fokuserar på. 

 

Översättningar av texter som förmedlats via handskrifter 
En svårighet med översättningen av äldre texter är att det inte alltid är så 
självklart vilken text det är som skall översättas. Vi har inte tillgång till origi-
nalhandskrifterna för Nya testamentet, lika lite som vi har originalhandskrifter 
från någon klassisk författare. De flesta som översätter Nya testamentet idag 
utgår ifrån samma rekonstruerade text, den senaste utgåvan av Novum Testa-
mentum Graece (Nestle-Aland) även publicerad som The Greek New Testa-
ment (United Bible Societies).12 Denna text bygger på en samling av alla 
kända Nytestamentliga handskrifter och tar fasta på den senaste forskningen 

                                                        
9 Westermann 1994, 76, 106-108. 
10 Det finns Bibelöversättningar som gör just detta, t.ex. New Amplified Bible. Svenska Kärnbibeln ver-
kar vara tänkt som en svensk motsvarighet. 
11 Det sägs att varje översättare är en förrädare – ett påstående som låter bättre på latin: ”Omnis 
traductor traditor.”  
12 Aland m. fl. red. 2012 är den 28e utgåvan. Den första utgåvan, redigerad av Eberhard Nestle, publi-
cerades 1898. 



Löfstedt: Bruket av heliga texter i översättning 

107 

inom området.13 Utgåvan ges ut av Institut für Neutestamentliche Text-
forschung (Institutet för Nytestamentlig textforskning) kopplat till Wilhelms- 
universitetet i Münster, Westfalen. Institutet bedriver ett gediget vetenskapligt 
arbete som inte styrs av något samfund, men det är inte omöjligt att forskarnas 
religiösa övertygelse ändå emellanåt påverkar deras rekonstruktion av den bib-
liska texten. Ett sådant fall är i Mark 9:29, där Jesu lärjungar frågat Jesus var-
för de inte lyckades driva ut en oren ande. Jesus svarar: ”Den sorten kan bara 
drivas ut med bön”. Eller säger han det? Enligt de flesta handskrifter, bland 
annat några som är mycket gamla, säger han ”den sorten kan bara drivas ut 
med bön och fasta.” Det är inte omöjligt att protestantiska fördomar mot fasta 
omedvetet påverkat översättningskommittén.14 

För Gamla testamentet är situationen annorlunda. Arbete med den första 
kritiska utgåvan av den hebreiska texten har helt nyligen påbörjats. Society of 
Biblical Literature annonserade 2014 planer på att ge ut en kritisk utgåva av 
den hebreiska gammaltestamentliga texten; den skall heta The Hebrew Bible: 
A Critical Edition, och redigeras av Ronald Hendel. Det är tänkt att utgåvan 
skall innefatta 21 band, och det lär dröja många år innan arbetet är färdigt. Hit-
tills har de som översatt Gamla testamentet mestadels utgått ifrån den så kal-
lade Masoretiska texten (MT). Två tidigare standardutgåvor av den hebreiska 
texten, nämligen tredje upplagan av Biblia Hebraica (1937) och Biblia 
Hebraica Stuttgartensia (1977), grundar sig stort sett på en enda handskrift, 
Leningrad Codex. Denna handskrift anses vara påfallande konservativ, fastän 
den skrevs ner så sent som bara tusen år sedan, men det finns ändå skillnader 
mellan den hebreiska texten i Leningrad Codex och de bibliska handskrifter 
som hittades i grottorna vid Döda havet 1946-1956 och som skrevs innan år 70 
evt. Vi kan därför inte utan vidare utgå ifrån att den Masoretiska texten repre-
senterar Gamla testamentet som det såg ut i början av vår tideräkning, än 
mindre att den exakt återger det som de ursprungliga författarna skrev. 

Jag nämnde att översättare brukar utgå ifrån den hebreiska texten för 
Gamla testamentet och den grekiska för Nya testamentet. Resultatet är ound-
vikligen en homogenisering av texterna, det vill säga att de kommer att likna 
varandra mer i översättningen än de gjorde i originalet. Oavsett om det är en 
enskild översättare som gör hela översättningen eller om det är ett team så 
kommer språket att bli mer homogent än vad det var i de ursprungliga skrif-
terna som skrevs av författare tillhörande olika kulturer, olika politiska och 
sociala situationer på tre språk och där en text kan ha författarats flera hundra 
år senare än en annan.  De nytestamentliga texterna tillkom troligtvis inom ett 
sekel (mellan åren 50 och 150 evt), men tidsintervallen mellan olika gammal-
testamentliga texter är betydligt större. Levande språk genomgår ständig för-
ändring. Bland annat ändras betydelsen på ord. Bara för att ett och samma ord 
                                                        
13 Det rör sig om fler än 5,600 handskrifter (Aland 2009, 13). 
14 Om en läsare är intresserad i att veta hur man resonerade inom den internationella översättnings-
kommittén, kan man finna sammanfattningar av deras diskussioner i A Textual Commentary on the 
Greek New Testament (Metzger 1994). 
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används på flera ställen och i liknande kontexter i Gamla testamentet är det 
inte säkert att det har samma betydelse. Det är exempelvis omdiskuterat om 
det hebreiska verbet  ratsach som används i budordet ”Du skall inte dräpa” (2 
Mos 20:13, 5 Mos 5:17, Bibel 2000) konsekvent kan översättas som ’dräpa’ 
eller som ’mörda’; det är inte omöjligt att verbets betydelse förändrades över 
tid.15  

Det ska poängteras att äldre översättningar inte nödvändigtvis står närmare 
originalet än nya översättningar, fastän tidsintervallen mellan dem är mindre. 
Eftersom vi idag har tillgång till fler och äldre handskrifter för Nya testamen-
tet än vad exempelvis Erasmus av Rotterdam hade när han först försökte re-
konstruera den nytestamentliga texten i början av 1500-talet, reflekterar rela-
tivt ordagranna moderna översättningar bättre de ursprungliga texterna än 
Luthers översättning, vilken utgick ifrån Erasmus’ utgåva. 

 

Översättare som redaktör 
Bibelöversättare gör mer än att bara översätta den bibliska texten. De bestäm-
mer också hur texten skall delas upp i stycken, de fattar beslut om rubriker och 
om fotnoter.  Läsare som är vana vid äldre översättningar där varje vers börjar 
ett nytt stycke kanske upplever att styckeindelningen i exempelvis Bibel 2000 
är en förvanskning av texten, men den är inte värre i detta hänseende än de 
äldre översättningarna. Versindelningen är inte en ursprunglig del av texten. 
Nuvarande versindelning tillkom på 1500-talet. Kapitelindelningen är heller 
inte ursprunglig – vår nuvarande indelning i kapitel tillkom på 1200-talet. Ru-
brikerna är också nya och representerar inte nödvändigtvis den ursprunglige 
författarens intentioner. När jag arbetade som bibelöversättningskontrollant, 
var det en av mina uppgifter att bestämma var i texten rubriker skulle placeras 
och vilka rubriker. Jag fick också avgöra styckeindelningen. 

Författarna till de olika böckerna som ingår i Bibeln använde inte citations-
tecken och inte heller gjorde de som kopierade texterna under flera hundra års 
tid det. Citationstecknet hade nämligen ännu inte uppfunnits. Ibland kan det 
vara svårt att avgöra var författaren citerar en text. Och när han återger en dia-
log, kan det vara svårt att avgöra var citatet slutar och författarens kommentar 
börjar. Eftersom de vanligtvis använder citationstecken är bibelöversättningar 
tydligare är handskrifterna, och läsaren är sällan medveten om att texten kunde 
förstås på andra sätt. I vissa fall ändras textens betydelse helt beroende på var 
citationstecknen sätts in. Ett sådant exempel är 1 Kor 7:1-2: ”Nu till det ni 
skrev. Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna. Men med tanke 
på all den otukt som finns skall mannen leva med sin hustru och kvinnan med 
sin man.” Det kan tyckas tydligt framgå att Paulus anser att män helst bör 
hålla sig borta från kvinnor. Men är det hans ståndpunkt? I NRSV lyder tex-

                                                        
15 Cavanaugh 2004. 
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ten: ”Now concerning the matters you wrote: ’It is well for a man not to touch 
a woman.’ But because of cases of sexual immorality, each man should have 
his own wife and each woman her own husband.” Enligt denna översättning 
och dess bruk av citationstecken är det inte Paulus som uppmuntrar män att 
hålla sig borta från kvinnor, utan några församlingsmedlemmar i Korinth vars 
brev han besvarar.  

 

Översättning av texter skrivna i en främmande kultur. Förkla-
rande tillägg 
En författare skriver för en viss läsekrets. Han utgår ifrån att hans läsare kän-
ner till vissa saker och inte andra. När man översätter en text gör man den till-
gänglig för ett folk tillhörande en annan kultur än de ursprungliga adressater-
na. Dessa nya läsare har inte samma kulturella bakgrund som de ursprungliga 
tilltänkta läsarna. För att texten skall vara begriplig måste översättaren ge sina 
läsare mer information än vad den ursprunglige författaren gjorde.  

Författarna till skrifterna i Nya testamentet skrev för folk som talade gre-
kiska och levde runt Medelhavet 2000 år sedan och var präglade av den tidens 
judiska, grekiska och romerska kulturer. Författarna anpassade det de skrev 
därefter.  Den tilltänkta läsaren av en bibelöversättning idag lever i helt andra 
sammanhang än de ursprungliga läsarna och det finns mycket de riskerar att 
missförstå. Därför är det nödvändigt att översättarna anpassar det de skriver 
därefter. Frågan är hur mycket en översättare får förtydliga en text innan det 
upphör att vara en översättning och övergår till en parafras. Jämför följande 
två översättningar av Mark 7:3:  

Bibel 2000 “fariseerna och alla andra judar håller fast vid fädernas 
regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna.” 

NIV “The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give 
their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the el-
ders.”  

I den grekiska texten finns det ingen motsvarighet till ordet ‘ceremonial’ som 
vi finner i New International Version; det är översättarens förklarande tillägg.  
Det är mer vanligt att översättare lägger till förklaringar än att de tar bort in-
formation, men även det senare händer. Nya testamentet skrevs som sagt på 
grekiska, medan Jesus med talade arameiska med sina lärjungar. Även de 
äldsta handskrifterna återger inte Jesu exakta ord utan som mest översättningar 
av Jesu ord -- med några få undantag. Markus berättar hur Jesus väcker en  
synagogeföreståndares döda dotter till liv; den avgörande versen följer: ”Så 
tog han barnets hand och sade: ’Talita koum!’ (det betyder: Lilla flicka, jag 
säger dig, stig upp!)” (Mark 5:41, Bibel 2000). Bibel 2000 gör som de flesta 
översättningar, och låter de arameiska orden stå kvar. De var främmande för 
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Markus ursprungliga läsare och de är lika främmande för läsare idag. Några 
översättningar tar dock helt bort de arameiska orden; t.ex. The New Life Vers-
ion16 och den svenska översättningen Nya Levande Bibeln: ”Han tog henne vid 
handen och sa till henne: Res dig upp, min lilla flicka!” Man kan fråga sig var-
för Markus valde att i detta fall återge Jesu ord på arameiska; det är troligt att 
han hade någon slags avsikt. Jag skulle gissa att det var hans avsikt att helare 
verksamma i kyrkan skulle använda just dessa ord i samma situation.17 Om 
detta var Markus avsikt har den helt gått förlorad i Den Nya Levande Bibeln. 

 

Översättningar av heliga texter: Är det en ’levande text’ eller 
en historisk artefakt?  
Det finns inte ett enda korrekt sätt att översätta en text. Översättare har olika 
mål med sitt arbete och de gör översättningarna för olika läsekretsar. Vilken 
strategi de använder när de översätter beror på deras mål med översättningen.  

Is it meant to give the receiver an information about the way a par-
ticular source text works or worked for its source-culture audience, 
or is it intended to serve as a communicative ’instrument’ in its own 
right, fulfilling the same or a similar function for a target-culture 
readership or a general target-language audience?18  

Översättare får avväga hur nära ursprungstexten de vill hålla sig, om de vill 
noggrant bevara idiomatiska uttryck eller ersätta dem med något som är mer 
lättbegripligt för den moderna läsaren. Den klassiska engelska översättningen 
från 1611 (Authorized eller King James Version) följer den hebreiska texten 
av 1 Kung 21:21 ganska nära: “Behold, I will bring evil upon thee, and will 
take away thy posterity, and will cut off from Ahab him that pisseth against 
the wall, and him that is shut up and left in Israel” (KJV).19 Bibel 2000 låter 
Gud uttrycka sig mer anständigt: ”[jag skall] låta det onda drabba dig. Jag 
skall rensa upp efter dig och utrota vartenda manfolk i Israel som tillhör 
Achavs släkt, hög som låg.” 

Medan översättningar riktade till akademiker är ofta mer ordagranna, finns 
det en tendens hos moderna bibelöversättare, i synnerhet de som har nyom-
vända kristna som sin tilltänkta läsekrets, att vara friare i sina formuleringar. 
De utgår ifrån att författarens mål var just att skriva för att få människor att tro 
(jämför Joh 20:31, Luk 1:4), och därför väljer de att skriva så lättbegripligt 

                                                        
16 Long 2007 observerade detta. 
17 Collins (2007, 285-286): ”It is noteworthy … that the only words of Jesus that the evangelist gives in 
Aramaic in this context are the powerful words by which, in part, Jesus raised the girl from the dead. 
The implication is that, for Greek speakers in the audience, the Aramaic words were in themselves per-
ceived to be mysterious and powerful.” 
18 Nord 2006, 142. 
19 Jag tog detta exempel från Gabel, Wheeler och York 2000,  282. 
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som möjligt (jämför exempelvis Good News Bible20 och The Message).21 Men 
det kan även ha varit författarens mål att skriva något som skulle användas 
under högtidliga former på gudstjänster (t.ex. Revised English Bible), och då 
kan talspråkliga översättningar betraktas som misslyckade. I Johannesevange-
liet inleder Jesus flera av sina centrala ord till lärjungarna med uttrycket: 
”Amen, amen lego humin.” Bibel 2000 översätter det: ”Sannerligen, jag säger 
er..” (Joh 6:47). 1917 års översättning är aningen högtidligare: ”Sannerligen, 
sannerligen säger jag eder…”, medan Good News Bible saknar all högtidlig-
het: ”I am telling you the truth…” 

De som översätter heliga texter utför ofta översättningen för ett samfund. 
De behandlar dessa texter som levande texter -- de utgår ifrån att de är högst 
relevanta för läsare idag, och inte endast är historiska artefakter. Och många 
läsare själva utgår ifrån att Gud talar till dem direkt genom den bibliska texten; 
kanske anpassar de sitt levnadssätt och sina värderingar därefter. Översättarna 
som vill i görligaste mån undvika att texten missuppfattas har en tendens att 
göra texten övertydlig – och ibland resulterar detta i direkta fel. 

Författaren till Johannesevangeliet använder ofta uttrycket ’judarna’ om 
Jesu fiender. Uppenbarligen kan han inte ha åsyftat alla som var etniskt sett 
judar, då Jesus och hans lärjungar också var judar. När vi ser tillbaka på de 
händelser som Johannesevangeliet beskriver, och när vi tar i åtanke Jesus och 
hans lärjungars etniska och religiösa bakgrund, förstår vi att det inte var ju-
diska folket som kollektiv som ville döda Jesus. Men trots det använder förfat-
taren termen ’judarna’ (hoi Ioudaioi), exempelvis i Joh 7:1. Hur skall versen 
översättas? En respekterad engelsk översättning skriver: ”The Jewish leaders 
there were looking for a way to kill him” (New International Version). Så 
även den Nya Levande Bibeln: “de judiska ledarna planerade att döda ho-
nom.”22 Men det är frågan om moderna översättarens roll är att beskriva vad 
som de tror egentligen hände eller att så nära som möjligt återge det författar-
na skrev. Johannes hade kunnat skriva ’de judiska ledarna’, men han gjorde 
inte det. Några översättare anser att de är ansvariga för hur läsaren använder 
texten och de vidtar åtgärder så att i detta fall antisemitism undviks.23 Frågan 
är om de inte i sådana fall tar sig an författarens snarare än översättarens roll. 

Översättare är i viss grad alltid redaktörer, men de kan också i praktiken bli 
medförfattare, om än anonyma sådana. Enligt Long är detta en tendens som 
blivit allt mer vanlig i modern tid. Medan Martin Luther och andra översättare 
under reformationen gjorde relativt ordagranna översättningar av bibeltexten 

                                                        
20 American Bible Society 1992. Good News Bible: Today’s English Version. En tidigare utgåva hette 
Good News for Modern Man.   
21 Peterson 2005. 
22 Jfr formuleringen i New Living Translation. 
23 Roy Ciampa , professor i Nya testamentet och tidigare medverkande i det portugisiska 
Bibelsällskapet, skriver (2011, 146):  ”I believe Bible translators should recognize their responsibility 
to take steps to minimize the possibility that their products will be used in ways that are abusive or 
harmful.” 
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och bifogade förord och kommentarer för att förklara för läsaren hur texten 
skulle tolkas, inkorporerar flera nya översättningarna tolkande kommentarer 
direkt in i texten så att det ibland är omöjligt för den otränade läsaren att av-
göra vad som är författarens verk och vad är översättarens bidrag.24 Det är 
kanske oundvikligt att översättningar till språk som endast nyligen blivit 
skriftspråk kommer att mer likna parafraser; det specialiserade ordförrådet 
saknas, och den tilltänkte läsaren har kanske ingen förståelse för hur fotnoter 
fungerar.25 Det är dock kanske lite oväntat att vi träffar på samma tendens till 
parafraser i väletablerade skriftspråk, där befolkningen i flera hundratals år 
tillhört kristna samfund och där man hade kunnat tro att de flesta var bekanta 
med bibliskt språkbruk. Men det är detta vi finner exempelvis i Eugene Peter-
sons (The Message), som också finns i svensk översättning.26 

Om textavsnittet är teologiskt laddat verkar det finnas en benägenhet hos 
vissa översättare att ta större friheter för att få texten att säga det den borde 
säga.27 Här är det särskilt viktigt att läsaren är varsam.  Vi hittar ett exempel 
på detta i några nya protestantiska bibelöversättningar som Den Nya Levande 
Bibeln (2000). Jämför översättningen av Rom 3:28, där Paulus skriver enligt 
Den Nya Levande Bibeln: ”Vi kan alltså sammanfatta och säga att vi är frälsta 
genom tron på Kristus, och inte genom de goda gärningar vi gör.” Denna vers 
stämmer väl överens med vad Paulus skriver i Ef 2:8-9: ”Ty av nåd är ni 
frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gär-
ningar, ingen skall kunna berömma sig” (Bibel 2000). Problemet är bara det 
att strängt taget skriver inte Paulus något om ”goda gärningar” i Rom 3:28, det 
han skriver om är ”laggärningar” (erga nomou). Exakt vad han menar med 
laggärningar är omdiskuterat. Troligtvis har översättaren tolkat Romarbrevet 
utifrån hans förståelse av Ef 2:8-9, verser som är centrala för den protestan-
tiska synen på tro och gärningar. Problemet är att många forskare anser att det 
inte var Paulus som skrev Efesierbrevet, medan de är övertygade om att Pau-
lus skrev Romarbrevet. Resultatet är då att vi skriver om Paulus text i ljuset av 
en annan författares teologi. Det vore därför fel att använda den Nya Levande 
Bibelns översättning av Romarbrevet som källmaterial för Paulus teologi. Den 
skulle dock fungera väl som källmaterial till översättarnas teologi.  

Med risk för överdrift kan man betrakta vissa översättningar som pseud-
epigrafer, dvs texter av författare som skriver under annans namn. (En bok 
som allmänt anses vara en pseudepigraf är Daniel i Gamla testamentet; få 
forskare idag tror att verket verkligen skrevs under den babyloniska fången-

                                                        
24 Long 2007: ”The use of commentary as an aid to understanding or as a defence of translation strate-
gy has diminished considerably in the modern age […] More often than not, the translation itself is 
explicit enough to provide understanding and stands alone as a piece of text, but worryingly retains few 
markers of the fact that it is a translation.” 
25 Clark 2011, 205. 
26 Peterson 2005, 2012. 
27 Long 2007 observerar: ”Rather than translating what is present linguistically, the translator feels im-
pelled to translate what is present theologically, even if that means distorting the target text.” 
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skapen, vilket texten gör gällande.28) När översättare tar sig så stora friheter 
att de kan betraktas som författare snarare än översättare, kan deras verk jäm-
föras med pseudepigrafer då deras bidrag är dolda under en annan mer aukto-
ritativ författares namn.  

Kanske är frestelsen att styra textens teologiska tolkning genom översätt-
ningen särskilt stor för medlemmar i samfund som lär att den heliga skriften 
skall vara i var mans ägo och att det är Skriften allena som utgör grunden för 
vad de ska tro. Finns det ingen auktoritativ tolkningsinstans som Katolska 
kyrkans läroämbete (eller magisterium) som ansvarar för att Skriften tolkas 
rätt, kan översättaren för säkerhets skull skriva tolkningen in i texten.29 Ett ex-
empel på en sådan teologiskt tolkning som är inskriven i översättningen är Je-
hovas Vittnens Nya Världens Bibelöversättning, där ordet kurios (som i andra 
översättningar brukar översättas som ’herre’/Herre) konsekvent översätts som 
Jehova, på de ställen där översättaren tror att det åsyftar Gud.30 Jämför exem-
pelvis följande två översättningar av Mark 1:3: ’Bered Jehovas väg, gör hans 
vägar raka’” (Nya Världens Bibelöversättning); ”Bana väg för Herren, gör 
hans stigar raka” (Bibel 2000). Markus citerar visserligen den gammaltesta-
mentlige profeten Jesaja (40:3), men är det säkert att Markus med ordet 
’Herre’ menade Gud Fader snarare än Jesus? (Jämför Mark 1:7 (”Efter mig 
kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och 
knyta upp hans sandalremmar”), vilket av sammanhanget att döma syftar på 
Jesus.) Nya Världens Översättning utesluter det ena tolkningsalternativet. Det 
kan i detta sammanhang vara intressant att notera ett särskilt flagrant exempel 
på en fritt tolkad översättning från en annan religiös tradition, nämligen islam. 
I sin ’tolkning’ av Koranen översätter Mohammed Knut Bernström Sura 96:1-
12 (vilken han kallar ’Grodden’) väldigt fritt för att den bättre skall passa en 
modern förståelse av hur människor utvecklas. Medan K.V. Zetterstens äldre 
översättning löd: ”Läs upp i din Herres namn, som skapat, som skapat männi-
skan av stelnat blod!” skriver Bernström: ”Läs i din Herres namn, Han som 
skapat – skapat människan av en grodd som växer fast.”31 

Ibland är som sagt två motsatta tolkningar möjliga; då är det lätt hänt att 
översättarna väljer den som passar deras agenda eller samfundets agenda bäst. 
Paulus besvarar frågor om skilsmässa i Första Korinthierbrevet, och det är frå-
gan om han anser att en kristen någonsin gör gott i att lämna ett äktenskap:  

Till de övriga säger jag själv, inte Herren: om någon broder har en 
hustru som inte är troende men är villig att leva med honom, får han 
inte skilja sig från henne. Och om någon kvinna har en man som 

                                                        
28 Jfr. Dan 7:1 “Under Belshassars första år som kung i Babylonien hade Daniel en dröm, och han såg 
syner där han låg på sin bädd. Drömmen skrev han senare ner. Här börjar hans skildring.” (Bibel 2000). 
29 Long 2007. ”One could argue that institutional control, once evident in the accompanying textual 
commentary, remains today in the strategies used in translation.” 
30 Översättningen finns tillgänglig gratis online: http://www.jw.org/sv/publikationer/bibeln/nwt/böcker/ 
31 Se vidare Larsson 2006, 52-53. 
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inte är troende men är villig att leva med henne, får hon inte skilja 
sig från honom. […] men om den som inte tror vill skilja sig, så må 
han göra det. I sådana fall är den troende brodern eller systern inte 
bunden. Gud har kallat er att leva i frid, och hur vet du, kvinna, att 
du kan rädda din man och du, man, att du kan rädda din hustru? (1 
Kor 7:12-16, Bibel 2000) 

I en förklarande fotnot skriver redaktörerna: ”rädda din man genom att om-
vända honom till kristendomen. Denna möjlighet är en alltför osäker grund för 
ett fortsatt samliv.”32 NRSV översätter den sista versen helt olikt: ”Wife, for 
all you know, you might save your husband. Husband, for all you know, you 
might save your wife.” Enligt Bibel 2000 är Paulus mycket mer pessimistisk 
om möjligheterna för den ena partnern i ett äktenskap att förändra den andra 
till det bättre, medan han verkar uppmuntra den troende att hålla ut i äkten-
skapet så länge som det bara är möjligt enligt NRSV. 

Just eftersom heliga texter betraktas som auktoritativa och har varit före-
mål för tolkning under flera sekel, kan översättningar färgas av tolkningstrad-
itioner mer än vad är fallet med översättningen av andra texter. I stället för att 
återge det som texten säger, händer det ibland att översättaren skriver det som 
han anser att texten bör säga. Några forskare har påpekat att det grekiska ver-
bet paradidomi i flera bibelöversättningar (däribland Bibel 2000) konsekvent 
översätts på ett sätt ('förråda') när Judas Iskariot är subjekt och på ett annat 
('överlämna' eller 'utlämna') när det har annat subjekt - även om objektet är 
detsamma.33 Här har tolkningstraditionen tydligt påverkat översättarna. 

Flera nya översättningar har påverkats av feministiskt ideologi som förkas-
tar det äldre språkbruket där maskulina termer särskilt i pluralis användes om 
alla människor oavsett kön.  I NRSV lyder 1 Kor 1:10: ”Now I appeal to you, 
brothers and sisters…”. En liten fotnot specificerar ”Gk brothers”. En icke-
observant läsare skulle kanske tro att Paulus uttryckligen apostroferar de 
kvinnliga församlingsmedlemmarna här vilket inte är fallet. På några ställen 
använder de bevarade handskrifterna uttryck som specifikt inkluderar kvinnor. 
Ett sådant ställe är Mark 3:35, där Jesus säger: ”Den som gör Guds vilja är 
min bror och syster och mor.” När alla verser som kan upplevas som exklude-
rande översätts med inkluderande termer, blir dessa unika verser osynliga. 
Både den hebreiska och den hellenistiska kulturen 2000 år sedan var patriar-
kala. Tar man bort alla spår av patriarkaliskt tänkande blir kanske texten mer 
acceptabel för en modern läsare och den kommer inte lika lätt kunna användas 
för att diskriminera mot kvinnor men den återspeglar inte längre lika väl det 
som författarna faktiskt skrev. Vill läsaren få kunskap om kulturen i vilken 
texterna skrevs bör han eller hon undvika könsneutrala bibelöversättningar. 
Dessa översättningar kan istället användas som material för den som vill förstå 

                                                        
32 Svenska Bibelsällskapet 1981, 415. 
33 Jfr Klassen 1996, Magnusson 2008, Löfstedt 2014. 
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vilken ideologi som präglar de samfund som använder dessa översättningar 
idag.  

Översättningen Bibel 2000 gjordes inte på uppdrag av ett religiöst samfund 
utan på statens uppdrag. Detta innebär inte att den aldrig präglas av en agenda. 
Liksom var fallet i NRSV finns det en tendens i Bibel 2000 till könsneutralt 
språkbruk, för att motverka kvinnors marginalisering. En vers där Bibel 2000:s 
könsneutrala språkbruk försvårar förståelse är Dan 7:13: ”Jag såg vidare i sy-
nerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han 
nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom.” På hebreiska (och gre-
kiska) lyder det inte ”en som liknade en människa” utan ”en människoson”. 
Denna vers är avgörande för att läsaren skall förstå Jesu bruk av termen ’Män-
niskosonen’ i evangelierna, men i sin iver att göra den bibliska texten mer 
könsneutral har översättarna till Bibel 2000 gjort anspelingen osynlig.34  

 

Vad kan man göra? 
Det finns många svårigheter kopplade till bruket av heliga texter i översätt-
ning. Vad kan studenter som inte behärskar originalspråken göra? Allra bäst 
vore förstås att lära sig originalspråken, men inte många lärarstudenter hinner 
lära sig biblisk hebreiska, nytestamentlig grekiska och klassisk arabiska (för 
Koranen), för att inte tala om sanskrit (för de vediska texterna inom hinduism-
en), för att bara nämna några exempel. Ett gott råd är det som Augustinus 
angav på slutet av 300talet, nämligen att jämföra flera översättningar.35 Jag 
har nämnt flera svenska bibelöversättningar som kan jämföras. Jag rekom-
menderar att man även jämför översättningar till andra språk. Där översätt-
ningarna skiljer sig starkt kan man se vad vetenskapliga bibelkommentarer har 
att säga om det, som jag gjorde i diskussionen om 1 Mos 1:2 ovan.36 Sedan 
finns det förstås mycket på webben man kan använda sig av. Websidan 
www.bibeln.se gör det lätt att jämföra Bibel 2000 och 1917 års översättning. 
Där erbjuds även möjligheten att dölja rubriker, kapitelnummer eller vers-
nummer och att ta bort indelningen i stycken, så att redaktörernas styrning av 
tolkningen förminskas. Websidan www.biblegateway.com erbjuder gratis 
översättningar av Bibeln (eller delar av Bibeln) till över 70 språk; för vissa 
språk finns flera olika översättningar tillgängliga. Sist men inte minst är det 
viktigt att alltid hålla i minnet att de texter vi läser är just översättningar, och 
att inte utgå ifrån att de exakt motsvarar originalet.  
 
                                                        
34 Vi träffar på samma problem med den engelska översätningen NRSV, som Grudem (1997) påpekar.  
35 Augustinus, Teaching Christianity book II, 17: ”the examination of several versions [i.e. translations 
– TL] has often been able to throw light on obscurer passages.” (Augustine 1996, 136) 
36 Det finns flera bra serier, bland annat Kommentar till Nya testamentet, New International Commen-
tary on the New Testament, New International Commentary on the Old Testament, Word Biblical 
Commentary, Hermeneia. 
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Reflektioner	kring	musik	och	
ljud	som	didaktiska	resurser	

Åsa Trulsson 
 
Många har någon gång blivit berörda av musik. Det kan vara en melodi som 
resonerar med en viss känsla, en upplevelse av eufori då man delar en musika-
lisk händelse med andra, eller irritation över en alltför påträngande melo-
dislinga i snabbköpskön. Musik kan beröra, skapa känslor, binda samman men 
naturligtvis också avgränsa och skapa skillnad. Även i människors religiösa liv 
har musikaliska fenomen ofta en framskjuten plats. Gudstjänster präglas av 
sång, en viss rytm annonserar gudarnas ankomst i ritualen och det allra helig-
aste kan ibland endast ljudas fram. Trots denna uppenbara plats i religiösa 
traditioner och religiös utövning, har musik och olika former av ljud sällan 
varit föremål för religionsvetenskaplig forskning, åtminstone inte om vi jäm-
för med det omfattande studiet av texter. Inte heller har musik eller upplevel-
sen av ljud förekommit i någon större omfattning i den religionsdidaktiska 
diskussionen.1 I denna text diskuterar jag några tankar kring musik och ljud 
som fenomen och dess relation till religiösa gemenskaper och religiös praktik. 
Min önskan är att vi ska komma bortom en analys av sångtexter och symbolik, 
vilket också kan få konsekvenser för hur vi använder oss av musik i undervis-
ningen och hur vi undervisar om religion. Det ska nämnas att jag varken är 
musikolog eller expert på musikens roll inom någon specifik religiös tradition. 
Således ska texten ses mer som ett underlag till vidare diskussion än en ut-
tömmande behandling av ämnet i sig. 
 

Vad är musik?  
Som religionsvetare är vi skolade i att undersöka symboler, filosofier och 
texter, varför också musik ofta kommer att ses som ett uttryck för tro eller ett 
verktyg att förmedla och/eller illustrera olika slags idéer. Under en kurs kring 
religiösa upplevelser och uttryck behandlade jag och studenterna olika este-
tiska uttryck såsom skönlitteratur, konst och musik. Studenterna identifierade 
själva exempel som de analyserade utifrån ett par givna frågeställningar. Dis-
kussionerna kom att kretsa kring sångtexter, musikanternas religiösa budskap 
                                                        
1 Det finns undantag, varav en del diskuteras senare i kapitlet. Även Guy Becks bok Sacred Sound: 
Experiencing Music in World Religions (2006) tar upp didaktiska spörsmål, men från ett fenomenolo-
giskt perspektiv som skiljer sig från det som anförs i föreliggande kapitel. 
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och religiös symbolik i diverse musikvideor. Vi analyserade helt enkelt de 
musikaliska exemplen som om de vore texter, idéer och bilder. Men sådana 
textdrivna infallsvinklar riskerar att bortse från det uppenbara: musik är ljud 
och som sådant är det något som både hörs och faktiskt känns rent fysiskt. 
Ljud är rörelse: händernas rörelse över trumskinnet får det att vibrera vilket i 
sin tur sätter luften i rörelse och ger en taktil stimulering. Musik och ljud är 
således först och främst ett kinestetiskt och kroppsligt fenomen.  

För en full förståelse av musik i förhållande till religion räcker det emeller-
tid inte att mäta decibel eller för den delen förändringar i deltagarnas puls och 
hjärnvågor. Etnomusikologen John Blacking menar att även om ljudets 
kroppsliga påverkan aldrig kan förnekas finns det inga bevis på att ett musika-
liskt fenomen universellt ger upphov till vissa känslor eller påverkar männi-
skor på ett speciellt sätt.2 Även etnomusikologen Gilbert Rouget har undersökt 
olika rytmers relation till trans och funnit att det inte finns någon självklar 
relation mellan en bestämd rytm och förändrade medvetandetillstånd.3 För att 
sådana tillstånd ska uppnås behövs en kontext där människorna besitter sär-
skilda kognitiva och känslomässiga färdigheter som gör att de både kan skapa 
och förstå musik på ett speciellt sätt.4 Musik ger alltså inte en rå och all-
mängiltig upplevelse, utan behöver ett kulturellt sammanhang för att ens kän-
nas igen som musik. Det är också denna insikt som ligger till grund för Black-
ings definition av musik − mänskligt organiserat ljud. Det handlar inte här om 
att musik måste präglas av en viss ordning i en estetisk mening, då detta till 
syvende och sist också är beroende av kulturellt formade preferenser. Snarare 
innebär det att människor gör vissa musikaliska val, praktiserar och förstår 
musik inom sitt eget kulturella system.5 

Detta är givetvis en mycket vid definition som kan vara svår att använda 
instrumentellt. Men den tillåter oss också att överväga fenomen som tekniskt 
sätt inte bör betraktas som musik men ändock delar vissa likheter. Religiösa 
utövare sjunger mantra och reciterar texter, vilket också är praktiker där orga-
niseringen och upplevelsen av ljudet är centralt. Om vi tittar på kategorin mu-
sik har denna kommit att inbegripa så mångskiftande stilar och aktiviteter 
såsom klassisk musik, improvisatorisk jazz, så kallad folkmusik, episka 
sånger, rituellt trummande och så vidare. Kategoriseringen av så pass skilda 
fenomen som just musik görs ofta på slentrianmässiga grunder och med ut-
gångspunkt i västerländska estetiska värderingar. Inte sällan blir den domine-
rande musiktraditionen i Europa och USA (rock, pop, konstmusik) norme-
rande och "annan" musik särskiljs i kategorier såsom "världsmusik" eller för 
den delen "religiös" musik.6 Frågan är om sådana kategoriseringar egentligen 
är goda konceptuella verktyg eller ett musikbruk där någon har makten att 

                                                        
2 Blacking 1992, 310. 
3 Rouget 1985 [1980], 73-93. 
4 Blacking 1992, 310. 
5 Blacking 2000 [1973], 10. 
6 Feld 2000, 147. 
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definiera både vad som är och vad som inte är musik (och således en önskvärd 
kulturell praktik och estetik)? För våra syften är det mer fruktsamt att tala om 
musikaliska fenomen just som mänskligt organiserat ljud, vilket en specifik 
gemenskap av olika orsaker särskiljer från andra ljudstrukturer såsom språk 
eller oväsen. På så sätt blir det också möjligt att tala om recitationer och 
mantra, då endast en innehållsmässig analys av dessa fenomen skulle för-
minska den estetiska, känslomässiga och inte minst fysiska dimensionen i 
deras framförande.7 

 

En sociokulturell syn på ljud 
Det är lätt att känna osäkerhet som lärare inför musik, speciellt om man inte är 
skolad som musikvetare och därmed saknar korrekt terminologi och klassifi-
kationssystem vad gäller stilar, rytmer och instrument. Emellertid behöver inte 
sådana tekniska aspekter dominera undervisningen i religionsvetenskap eller 
religionskunskap. Musik är ett kulturfenomen och precis som religion skapas, 
brukas och tolkas musik av människor. I mitt tycke bör fokus för religionsve-
tenskapen ligga i just denna intersektion. Flera etnomusikologer argumenterar 
också för att skifta analytiskt fokus från notationer och stilar till receptionen 
av musik.8 I relation till detta kan vi också fundera över musik i förhållande 
till religion. Om vi ser förmedlandet av idéer eller känslor som det centrala, 
kan vi undersöka produktionen av musik. Frågor kring kompositörens eller 
musikantens intentioner kommer att dominera vår analys. Det kan absolut vara 
relevant att försöka förstå detta när vi diskuterar Georg Friedrich Händels 
Messiah eller Tomas Di Levas Everyone is Jesus. Det är dock endast en sida, 
då all musik också tas emot, tolkas och används av människor vars perspektiv 
kan skilja sig avsevärt från producentens. Alla musikaliska fenomen har inte 
heller en klar avsändare utan det handlar istället om en repertoar och praxis 
som finns tillgänglig för gemenskapen. Hos Kaluli i Papua Nya Guinea är 
musikalisk praktik, vilket i detta sammanhang också bland annat inkluderar 
trumrytmer och fågel- och djurläten, något som alla har tillgång till och lär sig 
på samma sätt som språk.9 I de musikaliska ritualer som fram till 50-talet an-
sågs vara nödvändiga för att kurera de kvinnor och män som led av taran-
tism,10 var det vanligt att musikerna valde bland olika melodier och rytmer för 

                                                        
7 Diskussionen är informerad av antropologen Adrienne Kaeppler (1978, 46-47) som menar att katego-
rin dans inbegriper så många olika typer av aktiviteter att det vore bättre att tala om olika system av 
rörelser som särskiljs från andra i vissa specifika sammanhang.  
8 Alter 2008, 11f.; Feld 1994, 78; Querishi 1997, 266. 
9 Feld 1984, 390. 
10 Tarantism var ett tillstånd som ansågs orsakat av ett spindelbett. Det botades genom en speciell ritual 
där den bitna dansade tills hon eller han fick en vision av St. Paul och blev tillfälligt frisk.  I Ernesto de 
Martinos (2005 [1961]) klassiska efterforskningar visade det sig dock att spindelns bett var imaginärt 
och att tillståndet snarare orsakades av de fysiska och existentiella betingelserna av extrem fattigdom 
på den italienska landsbygden. 
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att på ett korrekt sätt kunna bota patienten.11 Även om musiken i dessa exem-
pel kan sägas ha ett syfte är det svårt att bestämma någon inneboende mening 
eller budskap i densamma. Visserligen kan vi intervjua olika religiösa auktori-
teter angående ljudets innebörd, men det är inte säkert att deras förklaringar 
delas av resten av deltagarna. Det kan således vara intressant att förflytta fokus 
från intentioner och idéer till hur musik brukas och får konsekvenser för olika 
religiösa individer, gemenskaper och/eller traditioner. 

Blacking menar att fokus för studiet antingen kan vara mänskligt organise-
rat ljud, det vill säga musik, eller hur ljudet organiserar mänskligheten.12 I det 
sistnämnda fallet handlar det således inte endast om reception i form av att 
olika tolkningsgemenskaper reflexivt ger mening till musik och ljud, utan 
också hur musikaliska praktiker formar och vägleder människors liv. I boken 
The Sacred  Gaze (2005) argumenterar religionsvetaren David Morgan på ett 
liknande sätt om bilder och menar att vi bör se till det kulturella arbete som 
bilder gör. Frågor om bilders funktion och hur de omsätts i det religiösa livet 
bör privilegieras framför frågor om stil och innehåll.13 Exempelvis kan bilder 
eller objekt genom sin ikonicitet organisera tid och rum, det vill säga de kan 
användas för att markera att något viktigt händer eller bryta av det heliga mot 
det profana. En mihrab markerar riktningen mot Mecka i moskén och en orto-
dox ikon strukturerar den liturgiska tiden i mässan.14 I mitt eget fältarbete hos 
samtida gudinnedyrkare användes små gudinnestatyer och bilder som ett sätt 
att låta det heliga genomsyra även vardagliga utrymmen såsom sovrum och 
kök. Det ska nämnas att musik användes på samma sätt, musik från rituella 
sammanhang eller speciella sånger om gudinnor gav vardagen en helig karak-
tär. Religionsvetenskapen kan här ge flera exempel: dagarna kan struktureras 
med recitationer, böneutrop eller andra typer av ljudsekvenser, i rituell praktik 
kan ljud och kroppar bilda ett speciellt rum för hängivenhet och dyrkan. I det 
följande presenteras ytterligare några idéer till hur vi kan ta steget från bud-
skap och stilar till en mer sociokulturell syn på musik och ljud. 

 

Det heliga lyssnandet 
Seendet är precis som lyssnandet både en fysisk och kulturell process. Morgan 
menar att samtidigt som seendet är en kroppslig praktik som påverkar med-
vetandet, bestäms det av normer, vanor och föreställningar kring bilder, olika 
situationer och själva aktiviteten i sig. Dessa kulturella protokoll delas av 
många betraktare och kan både vara medvetna och omedvetna. Enligt Morgan 
är den heliga blicken ett sätt att betrakta som ger en bild, en betraktare eller ett 
speciellt sätt att se religiös betydelse.15 På samma sätt guidas lyssnandet av 
                                                        
11 de Martino 2005 [1961], 95 f. 
12 Blacking 2000 [1973], 99. 
13 Morgan 2005, 27 – 33. 
14 Morgan 2005, 56 – 58. 
15 Morgan 2005, 3. 
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speciella protokoll och musikaliska fenomen, de som lyssnar eller själva lyss-
nandet i sig kan investeras med religiös mening - ett heligt lyssnande. Relig-
ionernas värld presenterar här ett rikt material. Antropologen Paul Stoller har 
skrivit om ljudets betydelse i besatthetsritualer hos Songhay folket i Niger. 
Enligt Stoller etablerar ceremonierna ett fält för kroppsligt minneskapande i 
det att ljudet från instrumenten tar fram ett register av existentiella teman för 
livet i Sahel.16 Stoller skriver: 

 
For the Songhay the “cries” of the monochord violin and the 
“clacks” of the gourd drum are the voice of the ancestors, voices 
filled with the power of the past, power-in-sound that can bring 
rain, eradicate pestilence, and prevent epidemics.17 

 
Det handlar här om hur ett kulturellt sammanhang ger musiken kraft genom att 
föreställningar och handlingar kodar ljud med mening, vilket i sin tur präglar 
hur anhängarna relaterar till den musikaliska praktiken eller händelsen i sig. 
Det är således inte bara fråga om idéer kring ljud eller reflexiva tolkningar, 
utan om en hållning som informerar lyssnandet och även präglar upplevelser-
na hos ritualens deltagare. 

En slik hållning till musik och organiserat ljud kan också tränas fram ge-
nom att upprepade gånger praktisera och forma sitt lyssnande i enlighet med 
vissa konventioner. I dessa ofta självreflexiva och mödosamma processer får 
den kroppsliga dimensionen och kultiveringen av önskvärda upplevelser i 
relation till ljud och lyssnande i en central position. Antropologen Charles 
Hirschkind har studerat hur själva lyssnandet är centralt för egyptiska män i 
deras strävan att skapa ett fromt själv i enlighet med islamiska värderingar och 
riktlinjer. Männen lyssnar både på inspelade recitationer av Koranen och så 
kallade kassettpredikningar för att kultivera korrekta islamiska dygder såsom 
ödmjukhet, ånger, lugn och en känsla av närhet till Gud. Dessa dygder kom-
mer sedan att genomsyra hela vardagslivet och lägga en grund till ett fromt 
islamiskt vara. Männen skiljer faktiskt på olika sätt att höra, där det kan handla 
om ett vardagligt passivt mottagande och ett sätt att lyssna mer uppmärksamt. 
Det senare sträcker sig bortom att uppfatta det rent innehållsmässiga budskap-
et i det att lyssnaren engagerar sitt känsloregister och hela sin kropp.18 Hirsch-
kind skriver: 

 
This particular responsiveness constitutes what might be termed a 
Quranically-tuned body and soul. This attunement, --- defines pre-
cisely the characteristic of a person who is close to God. For such a 
person auditory reception involves the flesh, the back, chest and 

                                                        
16 Stoller 1995, 34f. 
17 Stoller 1989, 112. 
18 Hirschkind 2002 [2001], 537 – 552. 
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heart, in short, the entire moral person as a unity of body and 
soul.19  

 
Läsaren bör notera att exemplet ovan inte handlar om musik i strikt mening. 
Männen skiljer också på den upplevelse de får av att lyssna på musik och det 
de erfar genom att lyssna uppmärksamt på Koranen och kassettpredikningar.20 
Emellertid kan liknande processer säkerligen urskiljas i andra sammanhang 
när ord, musik eller dedikerat lyssnande används för att uppnå önskade till-
stånd, såsom trans, enhet med Gud eller meditativ tomhet. 

Etnomusikologen Andrew Alter menar att musikens kraft också kan vara 
teleologisk, det vill säga att den inte bara refererar till gudar, förfäder eller det 
som i sammanhanget antas vara heligt, utan rent faktiskt skapar och kontrolle-
rar tankar, upplevelser och handlingar i en speciell miljö.21 I många kulturer är 
musik en gemensam aktivitet som kräver delaktighet i form av rörelse snarare 
än något som avnjutes i ensamhet. Dans och musik är nära sammankopplade, 
så till den mån att det i många fall blir meningslöst att skilja de två.22 I en 
specifik kulturell kontext kan musiken organisera alla handlingar och kommer 
också att strukturera deltagarnas erfarenhet.23 Detta blir tydligt om vi betraktar 
vilken roll musik kan ha i ritualer. 

Vad som karaktäriserar en rituell handling eller en ritual är något som fors-
kare tvistar om, men en dominerande uppfattning i dag är att vi har att göra 
med ett speciellt sätt att handla snarare än en särskild kategori av händelser.24 
Ritualforskaren Catherine Bells teorier har blivit välkända och används ofta. 
Bell talar om en gradvis process av ritualisering, där vissa handlingar särskiljs 
från andra mer vardagliga handlingar och privilegieras genom sättet de utförs 
på.25 Ibland kan hela händelser lyftas ut från det vardagliga såsom speciella 
händelser med speciella syften, till exempel att göra gudarna närvarande, få 
personer att skifta medvetande eller effektuera botande av sjukdomar, infertili-
tet och annat. Här brukar forskare tala om performance, inte nödvändigtvis för 
att jämställa ritual med teater, utan just för att sätta fokus på avgränsade och 
intentionellt utförda händelser som också skapar och förändrar något.26 An-
tropologen Edward Schieffelin skriver: 

 
Performances – whether ritual or dramatic – create and make pre-
sent realities vivid enough to beguile, amuse or terrify. They alter 
moods, attitudes, social states and states of mind. Unlike texts, how-

                                                        
19 Hirschkind 2002 [2001], 541. 
20 Stoller 1995, 543 
21 Alter 2008, 12. 
22 Se t.ex. Friedsson 1996, 168. 
23 Alter 2008, 12. 
24 Bell 1992; Humphrey and Laidlaw 1994; Grimes 1990. 
25 Bell 1992. 
26 Schieffelin 1998, 195. 
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ever, they are ephemeral; they create their effects and then are 
gone, leaving their reverberations (fresh insights, reconstituted 
selves, new statuses, altered realities) behind them.27 

 
Sådana effekter är naturligtvis svåra att teoretisera kring för sekulära relig-
ionsvetare. Emellertid är musikaliska fenomen ofta sammanlänkade med just 
detta. I Kaluli seanserna som Schieffelin behandlar är det speciella sånger och 
ljud som annonserar att andarna har anlänt och är närvarande. Att medierna 
har kunskap och kompetens i att utföra dessa är naturligtvis centralt för att det 
ska bli en effektfull ceremoni, likaså att de lyckas etablera trovärdighet genom 
interaktion med de andra deltagarna.28   Men musikaliska fenomen fungerar 
också som ett verktyg för att särskilja praktik och händelser som specifika och 
värdiga en speciell sorts uppmärksamhet.  Att till exempel recitera en text eller 
sjunga en lovsång är att avskilja framförandet från mer vardaglig läsning och 
skärper inte minst den känslomässiga och dramatiska aspekten.  

Mer fenomenologiskt inriktade musikvetare, filosofer och antropologer 
menar att musikaliska fenomen har specifika existentiella egenskaper, då tid 
och rum binds samman för alla deltagare/lyssnare i en musikalisk händelse. 
Det är svårt att ställa sig utanför den, ljudets fysikalitet och struktur bildar ett 
kinestetiskt och auditivt fält som kan sägas prägla eller till och med bestämma 
erfarenheterna för de som deltagare i händelsen. Forskarna talar om att det 
skapas en erfarenhetsmässig gemenskap - en intersubjektiv upplevelse som 
binds samman i en ljudets tidsram.29 Denna är dock inte förkulturell utan 
också djupt beroende av det kulturella protokoll som bestämmer själva lyss-
nandet. Antropologen Bruce Kapferer använder detta perspektiv då han analy-
serar exorcism på Sri Lanka. Musiken är i Kapferers mening här central i det 
att den både manifesterar de kosmiska krafterna (gudar, demoner) i ceremonin 
samt strukturerar patienternas och de andra deltagarnas upplevelser genom sin 
existentiella omedelbarhet.30 Således, i en ritual kan den musikaliska struk-
turen både ge själva medlen och formen för upplevelser och handlingsmönster. 
Friedson förklarar detta utifrån sin etnomusikologiska etnografi från Tumbu-
ka: 

 
Musical experience for the Tumbuka is more than just an acoustic 
phenomenon; it penetrates directly into the realm of bodily exist-
ence. The categorical separation of music and dance becomes 
meaningless in a world of possessing spirits, spirits moved by music. 
When the spirits are made present in the temple of a Tumbuka di-

                                                        
27 Schieffelin 1996, 59. 
28 Schieffelin 1996, 64 – 66. 
29 Friedson 1996, 124; Kapferer 1986, 198. 
30 Kapferer 1986, 198. 
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viner-healer, their existential reality is always an embodied, sound-
ed presence.31 

Om musik och ljud i undervisningen 
Att religion är mycket mer än tro och text är de flesta religionsvetare och re-
ligionskunskapslärare väl medvetna om. I en del didaktiska diskussioner fram-
förs att studenterna måste uppleva för att förstå. Inom den muslimska tradit-
ionen är det vanligt att troende blir berörda till tårar genom att höra Koranen 
reciteras. Den kulturella kontexten och styrkan i upplevelsen kan vara svårt att 
förstå för en utomstående om undervisningen endast involverar det språkliga 
innehållet. Att således lyssna till recitationer, böner eller mantran är en möj-
lighet att ta oss bortom den rent språkliga och innehållsmässiga dimensionen 
av texten och pekar mot hur ordet också upplevs (en mer estetisk och perfor-
mativ dimension). En tänkbar strategi för integrering av ljud och musikaliska 
fenomen är att spela musik och sedan låta studenterna analysera sina egna 
upplevelser alternativt försöka empatisera med vad den religiösa anhängaren 
kan tänkas uppleva. Även om detta involverar ett strukturerat lyssnande, är ett 
sådant tillvägagångssätt problematiskt. Vi bör erinra oss Blackings ord: musi-
kaliska fenomen behöver sin kontext för att generera religiösa upplevelser. 
Således kan vi inte anta att religiösa och/eller musikaliska upplevelser blir 
tillgängliga för studenterna enbart genom att vi spelar musik i klassrummet. 
Detta blir tydligt om vi ser till hur relationen till musik förändrats till följd av 
tekniska landvinningar och inte minst musikindustrins inflytande − det vill 
säga den kulturella kontext som omger dagens studenter. I religiösa ceremo-
nier är musik ett resultat av medvetna val, en form av musikalisk praktik som 
har ett syfte och en effekt. Inom musikindustrins logik blir musik ett objekt 
snarare än en praktik, vilket kan säljas, ägas och konsumeras för nöje och 
välbefinnande. Genom att musiken spelas in kan vi lyssna på den varsomhelst 
och närsomhelst. Musiken tas alltså ur sitt sociala sammanhang och riskerar 
enligt etnomusikologen Krister Malm att bli ett abstrakt ljudsystem med pas-
siva lyssnare. Han menar: 

 
The shift from live-music to various forms of media-disseminated 
situations also brings a shift in audience attitudes from active, par-
ticipating listening to passive hearing. Music is increasingly used as 
a time-filler and as background to other activities.32 

 
Att oreflekterat dekorera föreläsningar eller lektioner med musik riskerar att 
endast skapa effekter eller (förvisso välbehövliga) avbrott i informationsflödet, 
vilket i sig inte automatiskt medför större kunskap eller djupare förståelse. 
Utmaningen ligger i att få studenterna att bli aktiva lyssnare, givetvis inte på 

                                                        
31 Friedson 1996:168 
32 Malm 1992:359. 
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samma sätt som ritualens deltagare är aktiva lyssnare, utan snarare kritiskt 
engagerade lyssnare med religionsvetenskaplig blick.33 För detta behövs dels 
en diskussion kring den religiösa musikens kontext men också en reflexiv 
diskussion kring den kontext där studenternas egen känsla, upplevelse och 
bruk av musik härrör. Olika kulturella protokoll för lyssnande behöver bli 
synliggjorda. Det handlar alltså inte om endast att lyssna utan att aktivt bear-
beta denna upplevelse utefter vissa frågeställningar, samt icke minst med en 
vaksamhet mot sitt egen förförståelse och exoticism. I mitt tycke bör också 
dessa frågeställningar undvika att reducera musiken till idéer och underlig-
gande budskap och fokusera på en sociokulturell syn på ljud.  

En annan intressant aspekt när vi tänker och använder musikaliska feno-
men i klassrummet att vi också öppnar upp för en ny syn på religion. Under-
visningen om religioner har längre präglats av ett paradigm där olika religiösa 
traditioner behandlas som om de var filosofiska system med klara och tydliga 
gränser. Ofta handlar det om att presentera trossystem, sociala organisationer 
och rituellt liv på ett enhetligt och förståeligt sätt. En sådan syn på religiösa 
traditioner härstammar från en strävan hos diverse teologer och religiöst lärde 
som försöker finna en samstämmighet mellan traditionens olika delar.34 Det är 
lätt att följa denna modell då undervisningstimmarna är få och mycket materi-
al ska täckas in. En religionsvetenskaplig medvetenhet, som vi ofta vill bi-
bringa våra studenter och elever, inkluderar dock en mer problematiserad syn 
på religion där religioners mångfald och förändring över tid är centrala 
aspekter. En sådan syn är också viktig i det demokratiska samtalet, där relig-
ioner ofta presenteras såsom att alla religiösa anhängare styrs av traditionens 
dogmer, något som Jenny Berglund kallar för "robottendensen".35 Musik kan 
bli ett effektfullt verktyg i en strategi att förmedla hur religion levs och utövas 
i konkreta situationer av människor av kött och blod, samt ett steg bort från 
text- och trocentrering i undervisningen. 

Musik kan användas för att illustrera religion som kulturfenomen genom 
de stora skillnader i uttryck och estetik som finns inom olika traditioner. Mu-
sikvetaren Joshua Jacobson kontrasterar till exempel traditionella ryskjudiska 
recitationer av Torah med jemenitiska dito. Trots att det är samma text som 
reciteras, dessutom av uråldrig hävd, finns det stora skillnader i utförandet. De 
olika traditionerna har influerats av det omgivande samhällets musikaliska och 
estetiska praktik, vilket påverkat även en av de mest centrala religiösa aktivite-
terna.36 På liknande sätt använder religionsvetaren Stephen Marini religiösa 
sånger från olika kristna rörelser för att illustrera skillnader i deras doktrinära 
och rituella sentiment. Han skriver: 

 

                                                        
33 Se också Nyitray 2001, 4. 
34 Asad 1993, 29; Olsson 2000, 26 –28. 
35 Berglund 2011, 125. 
36 Jacobson 2001, 7. 
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The literalistic translations of The Bay Psalm Book and their unison 
singing in worship alert students to the Word of God as a founda-
tional category of Puritan religion. The rival hymnodies of Ira San-
key’s Gospel Hymns and Washington Gladden’s Pilgrim Hymnal 
give voice to the emotional and doctrinal sensibilities of Fundamen-
talism and the Social Gospel, respectively. Recordings of Thomas 
Dorsey’s gospel songs by the Rev. James Cleveland convey the 
power of the Black Pentecostal and Holiness tradition.37 

 
Vidare öppnar också olika musikaliska praktiker dörren för att fler perspektiv 
inom de olika religiösa traditionerna lyfts fram. Emedan texter och texttolk-
ning ofta associeras med lärda eliter (i alla fall traditionellt sett), används mu-
sik av nästan alla grupper i samhället, ibland också på motsägelsefulla sätt. 
Bruket av musik, liksom andra materiella aspekter i religiösa traditioner, ger 
oss en inblick i levd religion, det vill säga den religion som praktiseras utanför 
de stora teologiska debatterna. Vem som får bestämma vilken musik som ska 
brukas eller vilket ljud som ska klassificeras som heligt väcker också frågor 
om makt, vilket kan vara intressant i diskussioner om religiös praktik, upple-
velser och inte minst religiös mission. I det sistnämnda fallet får musik också 
en social biografi i det att olika grupper i olika tidsepoker kan klassificera ljud 
på olika sätt, till exempel som förfädernas röster, avgudadyrkan, hemskt ovä-
sen och till sist traditionell religiös musik.38 

Lena Roos menar i sin text "Närkontakt och nätkontakt" att studen-
ter/elever bör möta religionernas primärmaterial, dels för att komma bortom 
de generaliserande bilder som ofta av nödvändighet presenteras av läroböck-
erna men också för att "använda sina egna sinnen och intellektuella förmåga 
till att förstå och ta ställning till det man själv kan observera."39 Det handlar 
alltså om att presentera religionernas primärmaterial och tillåta en mer fors-
kande attityd i klassrummet.40 Även om Roos diskuterar texter, artefakter, 
bilder och nätsidor, är det lätt att se att liknande resonemang skulle kunna 
inkludera ljud och musikaliska fenomen. Det är lätt att göra avbrott i mer trad-
itionell undervisning, stimulera fler sinnen och möjliggöra ytor för egen re-
flektion eller gemensam diskussion. Med ovanstående resonemang i åtanke 
kan läraren använda inspelningar som studenterna får reflektera kring, eller 
låta studenterna ta med och bearbeta egna exempel. Studenterna kan göra egna 
undersökningar i om musikaliska val och utövning i faktiska religiösa gemen-
skaper. Genom en sådan närkontakt med musikalisk praktik, får studenterna 
en konkret erfarenhet, kring vilken de sedan kan teoretisera och reflektera. Det 
ger en möjlighet att omsätta tidigare inhämtade kunskaper från kurslitteratur 

                                                        
37 Marini 2001: 3 
38 Morgan (2005, 147 – 187) för ett liknande resonemang om bilder. Se också Appadurai 1986. 
39 Roos 2011, 149. 
40 Roos 2011. 
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och föreläsningar och även tillämpa kanske annars abstrakta teoretiska reso-
nemang i praktiken.41 Att erfara, interagera, reflektera och tillämpa är centralt 
i en individs lärprocess, samt skapar i sin förlängning självförtroende i rollen 
som vetenskapsperson och religionsvetare.42 Genom sin fysikalitet kan ljud 
och musik utgöra en brygga i klassrummet för att ge en förståelse och möjlig-
het till analys av de mer sinnliga, estetiska och materiella aspekterna av reli-
giöst liv. 
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