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Sammanfattning
Syftet med den här litteraturstudien är att titta på livsfrågors roll i gymnasieskolans 

religionskunskapsundervisning, samt hur samtal kring en berättelse som Småtrollen och den stora 

översvämningen kan användas för att tematisera dem. Studien orienterar sig lika väl mot 

religionsdidaktisk och litteraturvetenskaplig teori som undervisningspraktik – men vilar på en 

hermeneutisk grund där olika tolkningsprocesser står i fokus.

Småtrollen och den stora översvämningen är en del av ett ständigt pågående kontextuellt och 

intertextuellt samtal kring de grundläggande villkoren för livet. I texten förhåller sig Jansson till sitt 

sammanhang, liksom varje läsare i sin läsning förhåller sig till sitt. I tolkningsprocessen är läsaren 

en aktiv del i formandet av textens mening. I ett samtal kring livsfrågor utifrån en text i skolan är 

det därför viktigt att hela tiden utgå från elevernas egna tankar. Förhoppningen är att visa på 

mänskligheten i det stora samtalet och det mångfacetterade stoff som religionskunskapsämnet 

behandlar.

Abstract
The purpose of this study is to examine the role of questions about life in secondary school's 

religious education, and how discussions about a text such as The Moomins and the Great Flood by 

Tove Jansson can be used to thematise them. The study orients itself towards didactics of religious 

studies and studies of literature as well as educational practices – but the theory is mainly 

hermeneutical and focuses on the processes of interpretation.

The Moomins and the Great Flood is a part of a contextual and intertextual discussion about 

the fundamental terms of human existence. In the text, Jansson deals with her context just as every 

reader deals with their own. In the process of interpretation, the reader is an active part in forming 

the meaning of the text. Therefore, while talking about questions about life through a text in 

education, it is important to base the discussion on the students' own thoughts. By doing so we, 

hopefully, can show the humanity in the great discussion and the multifacedness of religious 

education.
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Det var en gång...

Det måste ha varit fram på eftermiddagen någon gång i slutet av augusti som Mumintrollet 
och hans mamma kom in i storskogens djupaste del. Där var alldeles tyst och så skumt 
mellan träden som om skymningen redan fallit på. Här och där växte jätteblommor som 
lyste med ett eget ljust likt flämtande lampor och längst in bland skuggorna rörde sig små 
kallgröna punkter.1

Med de orden inleds Tove Janssons Småtrollen och den stora översvämningen – den första 

berättelsen om mumintrollen och livet i och kring dalen där de bor. Boken har, trots att det finns 

flera likheter med de senare delarna i muminsviten, något av en särställning. Mumintrollen, de 

andra karaktärerna och världen de bebor är i många avseenden en prototyp för det som komma skall 

och även den litterära utformningen ter sig något annorlunda. Småtrollen och den stora 

översvämningen är, både till form och innehåll, i betydligt högre grad än de andra en saga – något 

som vi ser tydligt redan i inledningen genom flera drag typiska för genren. Mumintrollet och hans 

mamma finner sig själva i den mörka storskogen; en av sagans mest återkommande och symbolisk 

laddade rum. De lysande jätteblommorna, liksom småtrollen själva, är tydligt inspirerade av sagans 

fantastiska flora och fauna. Lämnar vi innehållet för ett ögonblick och fokuserar på formen skvallrar 

de inledande orden kanske mest av allt om berättelsens genretillhörighet. Kopplingen till ett 

klassiskt ”det var en gång...” är uppenbar och, som Jansson själv skriver om arbetet med berättelsen 

som inleddes under krigsvintern 1939, ”[f]ortsättningen måste ju bli en saga, det var ofrånkomligt”. 

Hon undviker prinsar, prinsessor och små barn och låter sitt mumintroll agera huvudperson ”för att 

ursäkta sig”, men så skriver hon också: ”Berättelsen är ganska influerad av de barndomens böcker 

jag hade läst och älskat, lite Jules Verne, lite Collodi […] och så vidare. Men varför inte?”2 

Att det är just under rådande krig som Jansson känner ett behov av att skriva en saga 

influerad av böcker som hon läst och älskat i bandomen – en saga om ett småtrolls sökande efter ett 

hem, sin försvunne pappa och ett lyckligt slut – är inte oviktigt för hur vi kan förstå texten.3 

Småtrollen och den stora översvämningen är en del av ett ständigt pågående kontextuellt och 

intertextuellt samtal. Författaren och läsarna, textens och andra texters form och innehåll, tid och 

rum och allt det som hör verkligheten till – alla är de faktorer som verkar inom och utanför texten.4 

Frågan är då: vad är det som diskuteras i samtalet? I mångt och mycket kan vi säga att diskussionen 

rör sig kring de frågor som finns inom alla människor och således också alla texter – frågor kring 

1 Tove Jansson. Småtrollen och den stora översvämningen, Stockholm: Alfabeta bokförlag, 1991, s. 9.
2 Jansson. 1991, s. 7.
3 Ibid.
4 Staffan Bergsten (red.). Litteraturvetenskap – en inledning, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 197.
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livet och tillvaron: de stora livsfrågorna.5 När vi läser och, ensamma eller i diskussion med andra, 

tolkar Småtrollen och den stora översvämningen eller någon annan text blir vi genast en del av 

samtalet kring de här frågorna där alla deltagare är aktiva aktörer. 

Historiskt kan vi se att sagor och andra typer av berättelser alltid spelat en central roll i att 

förmedla och föra en diskussion kring värderingar, tankar och idéer om livet och vad det innebär att 

vara människa. I centrum för många religioner och andra livsåskådningar finner vi en kärna av just 

berättelser – som bibelberättelserna inom de abrahamitiska religionerna och de två eposen 

Rāmāyaṇa och Mahābhārata inom hinduismen. De har också en alldeles speciell sorts livaktighet: vi 

ser, exempelvis, hur den fornnordiska och antika mytologins berättelser och de klassiska 

folksagorna ständigt gör sig påminda i vårt kulturella medvetna – och att de hela tiden finner nya 

läsare och tolkningar. Som en del i denna process ser vi hur berättelser ständigt kommunicerar med 

varandra, genom de som läser dem och drar kopplingar dem emellan, i det eviga samtalet där varje 

ny berättelse är ett nytt inlägg. Småtrollen och den stora översvämningen är en direkt replik över tid 

och rum till varje annan text i den intertextuella väven. Vi kan nästan se Mumintrollet och 

Telemachos ur Homeros' Odysséen framför oss där de redogör för hur de sökt sina fäder och vilka 

lärdomar de kommit fram till, eller hur han och alla de barn som i sagans värld själva tvingats 

traversera den mörka storskogen kommer fram till att det alltid finns ett lyckligt slut vid resans mål.

Berättelser som en möjlighet att förmedla tankar, och föra en diskussion med varandra, kring 

livsfrågor är något som kan utnyttjas också i gymnasieskolans religionsundervisning – vilket det 

finns utrymme för i styrdokumenten. I den nya läroplanen för gymnasieskolan kan vi till exempel 

läsa att religionskunskapen är ett ämne som ”behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer 

till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och 

existentiella frågor”.6 Det är något som, om något, kan kopplas till berättelser som vi hittills 

beskrivit dem i den här texten; som uttryck för livsfrågor. Eftersom att alla texter till sin natur är 

diskuterande behöver vi inte heller alltid vända oss till Bibeln och andra religiösa urkunder för att 

möta livsfrågor formulerade genom berättelser. Också texter som Småtrollen och den stora 

översvämningen, i ord och bild, kan användas som utgångspunkt för elever att analysera och 

diskutera livsfrågor – i relation både till sig själva och andra människor. Vilka frågor och budskap 

hittar vi i vår läsning? Eller kanske snarare: skapar vi genom vår läsning? Hur förhåller vi oss till 

karaktärerna, platserna och händelserna i texten? Vilka samband, intertextuella och kontextuella, 

kan vi se utifrån våra egna kunskaper och erfarenheter? Hur möter vi författaren i texten? Skänker 

5 Sven G. Hartman. Barns tankar om livet, Stockholm: Natur och kultur, 2007, s. 43.
6 Skolverket. Ämnesplan för ämnet religionskunskap, http://www.flr.se/docs/dokument/Religionskunskap-Gy2011.pdf 

(hämtat den 8/10-11).
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vi genom mötet med, och samtalet kring, texten något åt vår syn på livet – vår livsåskådning? Bara 

några möjligheter till frågeställningar av många.

Syftet med den här studien är att titta på livsfrågors roll i gymnasieskolans 

religionskunskapsundervisning, samt hur samtal kring en berättelse som Småtrollen och den stora 

översvämningen kan användas för att tematisera sådana existentiella frågor. För att göra det måste 

vi först definiera livsfrågan som begrepp, dess förhållande till berättelsen och vad ämnesplanen 

säger om dess plats i undervisningen. Vi måste också titta på den skönlitterära texten i sig och de 

livsfrågor som den lyfter fram, liksom de processer som äger rum inom oss som läsare och tolkare 

då vi möter och diskuterar en text. Därefter kan vi slutligen föra in boksamtalet i praktiken – in i ett 

undervisningssammanhang. Kortfattat kan den problematik studien behandlar sammanfattas med 

följande frågor:

• Vad är livsfrågor och vilken roll spelar de och berättelser i religionskunskapens ämnesplan?

• Vilka livsfrågor diskuteras i Småtrollen och den stora översvämningen?

• Hur kan man praktiskt arbeta med texten i undervisningen för att tematisera livsfrågor?

Den här texten är en litteraturstudie där den skönlitterära texten och den aktuella läroplanen 

står i centrum för tolkningen. Perspektivet är i många avseenden tvärvetenskapligt och lika delar 

religionsdidaktiskt som litteraturvetenskapligt. Teorin vilar dock på en hermeneutisk grund där 

tolkning av text – hur tolkare, tolkningsobjekt och tolkningen i sig interagerar – är central. Studiens 

frågeställningar är alla centrerade kring tolkningsprocesser av olika slag. Den första då den berör 

vad vi utifrån läroplanen, forskningen och oss själva anser vara viktigt och centralt för 

religionskunskapsämnet. Hur kan vi utifrån den tolkningen, den förståelsen, använda oss av 

livsfrågebegreppet och berättelser för att nå de mål vi har med undervisningen? Den andra då vi just 

analyserar, tolkar, Småtrollen och den stora översvämningen med utgångspunkt i hur texten 

diskuterar livsfrågor. Den tredje för att den rör det teoretiska och praktiska tolkningsarbetet i 

klassrummet. Hans-Georg Gadamers klassiska Sanning och metod, en av grundstenarna i den 

moderna texttolkningen, utgör en viktig grund för min hermeneutiska teori; främst hans 

förförståelse- och horisontbegrepp som berör hur vi möter en text och hur vi i det mötet skapar 

mening.7

För tolkningen av den skönlitterära texten används ytterligare teoretiska begrepp – där ett av 

de mest centrala är intertextualitet. Det för att de samband man kan skönja med rätta kan kallas just 

för intertextuella samband, mellantextliga, i en vidare betydelse av tankar, idéer och koncept kring 

livsfrågor. Studiens förståelse av begreppet bygger huvudsakligen på Julia Kristevas artikel 

7 Hans-Georg Gadamer. Sanning och metod i urval, Göteborg: Daidalos, 1997.
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”Bachtine, le mot, le dialogue et le Roman”, där det myntas.8 Även Graham Allens Intertextuality, 

som både är en redogörelse av och en diskussion kring intertexualitet och dess användning inom 

forskningen från Kristeva och framåt, är central i teorin.9 Kristeva och Allen lyfter fram läsarens roll 

i skapandet av intertextuella samband. Texter för sitt innebördes samtal inte bara genom att en 

författare skriver utifrån andra författares texter, utan för att läsare själva ser samband till det de 

själva läst och upplevt. Det finns inga intertextuella läsningar som är absolut rätt eller fel (snarare 

mer eller mindre välmotiverade) då de är beroende av sammanhang på både individuell och 

samhällelig nivå. Kontext är, i det avseendet, också det intertext. 

Ytterligare ett perspektiv, som gränsar till det intertextuella i många avseenden, bidrar Bruno 

Bettelheim med genom sitt verk om sagans innebörder och betydelser: The Uses of enchantment:  

The meaning and Importance of Fairy Tales.10 Sagan har, som genre, en uppsättning regler och 

symboler som berikar de enskilda texter samtidigt som läsaren i slutändan är den enda som kan säga 

vad en saga säger just henne. Genom det, påpekar Bettelheim, befinner sig vår tolkning av en text i 

ständig förändring i och med att vårt perspektiv på livet förändras.

För förståelsen för den skönlitterära texten har den litteraturvetenskapliga forskningen kring 

Tove Janssons verk och leverne av forskare som Agneta Rehal-Johansson och Boel Westin varit 

oerhört värdefull. Westin har länge varit ledande i forskningen kring Janssons författarskap. Hennes 

avhandling Familjen i dalen: Tove Janssons muminvärld var den första som skrevs om 

mumintrollen.11 Hon var också först ut med att skriva en större biografi över Jansson med sin Tove 

Jansson: Ord, bild, liv.12 Rehal-Johansson är en av många andra forskare som tagit sig an att tolka 

Janssons verk och hon ger i sin avhandling Den lömska barnboksförfattaren: Tove Jansson och 

muminverkets metamorfoser en överblick över de ständigt pågående förändringen som karaktärerna 

och världen kring dem går igenom i muminböckerna.13 Det finns mycket lite forskning med särskild 

fokus på just Småtrollen och den stora översvämningen – men det som är relevant lyfts fram under 

arbetets gång.

Studiens didaktiska grund bygger huvudsakligen på forskning kring livsfrågors och 

berättelsers roll i undervisningen där Sven G. Hartmans Barns tankar om livet är ett standardverk i 

ämnet.14 Där definieras begrepp som livsfrågor och livsåskådningar och sätt in i en 

8 Julia Kristeva. ”Bachtine, le mot le dialogue et le Roman” Critique 23, 1967, s. 438-465.
9 Graham Allen. Intertextuality, New York: Routledge, 2000. 
10 Bruno Bettelheim. The Uses of enchantment: The meaning and Importance of Fairy Tales, New York: Vintage 

Books, 1989.
11 Boel Westin. Familjen i dalen: Tove Janssons muminvärld, Stockholm: Bonniers, 1988.
12 Boel Westin. Tove Jansson: Ord, bild, liv, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2007.
13 Agneta Rehal-Johansson. Den lömska barnboksförfattaren: Tove Jansson och muminverkets metamorfoser, 

Göteborg: Makadam förlag, 2006.
14 Hartman. 2007.
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utbildningskontext med särskild fokus på religionskunskapsundervisningen. Hur man sedan kan 

använda sig av, och motivera, livsfrågesamtal kring böcker och andra medier har berörts närmare av 

flera forskare, exempelvis Malin Löfstedt i artikeln ”Livsfrågor på gott och ont”.15 Nära ämnet för 

den här studien ligger också Gudrun Fagerströms artikel "'Av boken vet jag vad Exiptionella frågor 

är': boksamtal om livsfrågor i en femteklass” där ett exempel på hur ett boksamtalsprojekt kan se ut 

redovisas.16 Både Löfstedts och Fagerströms fokus ligger, liksom många liknande texter, på barn i 

yngre åldrar och dessa årskursers läroplan. De är dock fortfarande relevanta för den här studien då 

många av de idéer de presenterar också är applicerbara i undervisningen för äldre elever.

Det har utvecklats flera metoder för hur diskussioner kring litteratur praktiskt kan bedrivas i 

skolan och den som den här studien bygger på, och som också ligger till grund för samtalet i 

Fagerströms artikel ovan, är den som presenteras av Aidan Chambers i Böcker inom oss: Om 

boksamtal.17 Chambers' metod lägger stor fokus på eleverna själva och låter samtalet växa fram runt 

deras egna funderingar – varav den funnits passande för samtal kring livsfrågor och ett 

läsarcentrerat perspektiv på texttolkning. Det har påpekats av flera forskare att Chambers' metod, då 

han är noga med att påpeka att det är boksamtal snarare än livssamtal som ligger i fokus, inte 

nödvändigtvis leder till ett samtal kring etik och existentiella frågor.18 Bland flera behandlar 

Katarina Eriksson detta i sin avhandling Life and Fiction. On intertextuality in pupils' booktalk.19 

Metoden är ändå en god grund för sådana samtal – vilket Fagerströms studie är ett gott exempel 

på.20

Slutligen vill jag påpeka att den här textens form är en produkt av att ämnet både är stort och 

litet på en och samma gång. I ett avseende är stoffet nästintill oöverskådlig; livsfrågors och 

berättelsers plats i religionskunskapsundervisningen är i sig områden som går att fördjupa sig i in i 

absurdum. Bara frågan kring vad livsfrågebegreppet egentligen innebär är i sig en fråga som 

ständigt diskuteras. Detsamma kan sägas om de litteraturvetenskapliga, teologiska, didaktiska och 

övriga vetenskapliga perspektiv som anläggs. Långtifrån all forskning på alla de områden som 

berörs kommer att täckas, men standardverk inom de olika teoretiska perspektiven har används i så 

stor utsträckning som möjligt och samtalsmetoden är en som är aktuell både i forskningen och 

skolpraktiken. Syftet har framförallt varit att lyfta fram sådant som har direkt relevans för studiets 

15 Malin Löfstedt. ”Livsfrågor på gott och ont”, Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Lund: 
Studentlitteratur, 2011.

16 Gudrun Fagerström. ”'Av boken vet jag vad Exiptionella frågor är': boksamtal om livsfrågor i en femteklass”, 
Existentiella frågor i skolan, Linköping : Linköping universitet, 2007.

17 Aidan Chambers. Böcker inom oss – Om boksamtal, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1993.
18 Fagerström. 2007, s. 39f.
19 Katarina Eriksson. Life and Fiction. On intertextuality in pupils' booktalk, Linköping: Linköping studies in Arts and 

Science; 251.
20 Fagerström. 2007.
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kärna; den skönlitterära texten, samtalet kring livsfrågor som den för med läsare och den 

användning man kan ha av den i undervisningen. För trots all teori, vars grundläggande drag vi ska 

försöka sammanfatta i nästa kapitel, handlar den här texten om vad en till ytan ganska anspråkslös 

text för barn som Småtrollen och den stora översvämningen kan säga oss – och vad vi kan säga den. 

Det här är, på samma gång, en text om små troll lika mycket som om stora frågor.
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Några inledande teoretiska utgångspunkter

Vad är en livsfråga?

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i 
allmänhet. När man möter en livsfråga hos en person är den ett uttryck för ett behov av att 
bearbeta och formulera upplevelser av omgivningen och av den egna personligheten i 
förhållande till den och tillvaron i stort.21

Livsfråga som begrepp är en relativt ny företeelse i läroplanstänkandet. Det dök upp i slutet av 60-

talet som en del av strävan efter ett alltmer objektivt religionskunskapsämne och en tanke om att 

elever, genom att studera olika religioner, skulle ges olika sätt att se på sina egna existentiella 

frågor. I den aktuella läroplanen har den idén lämnat plats åt ett mer kunskapsorienterat tänkande 

(mer om det i delkapitlet ”Livsfrågor och berättelser i läroplanen”), men så sent som i 1994 års 

ämnesplan för gymnasieskolan läser vi att religionskunskapsämnet skulle syfta till att eleven skulle 

kunna utveckla ”sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om olika 

traditioner och med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter”.22 Religioner kan utifrån ett 

sådant perspektiv ses som alternativ till ”svar” på frågor som vi aldrig säkert kan besvara om, som 

Hartman skriver i citatet ovan, villkoren för människans liv och tillvaro; alltså de stora livsfrågorna. 

Frågor som ”vem är jag?”, ”vad är livets mening?”, ”vad är gott och ont?” och, i svåra stunder, ”är 

livet värt att leva?” är alla exempel frågeställningar som saknar svar som vi kan underbygga med 

fakta. Vi kan som mest komma fram till svar att antingen tro eller inte tro på.23 

En livsfråga är alltså inte detsamma som en fråga som inte kan besvaras. Det som den saknar 

är snarare det slutgiltiga svaret: slutet på diskussionen. Därför går en sådan fråga mot det vi 

vanligtvis tänker oss att en fråga är i en skolkontext; ett test på inlärd kunskap där svaret antingen är 

rätt eller fel och som kan bevisas genom att studera verkligheten. Ställer vi oss frågan, för att ta ett 

mycket konkret exempel, vad 21 + 21 är lika med kan vi med säkerhet besvara den med 42. De 

matematiska lagarna är, åtminstone i skolmatematiken, såpass bundna och konkreta att det inte finns 

något svängrum. Men svaret på den stora frågan kring vad som är ”The Answer to the Great 

Question of Life, the Universe and Everything” kan, om man inte följer logiken i The Hitchhiker's  

Guide to the Galaxy, helt säkert bli 42.24 Bestämdhet och konkrethet är inte någon lyx vi har i 

21 Hartman. 2007, s. 43.
22 Skolverket. Gymnasieskola före ht 2011 – Religionskunskap, http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-och-kurser/subjectKursinfo.htm?
subjectCode=RE&courseCode=RE1201#anchor_RE1201 (hämtat den 9/12-12).

23 Bo Dahlin. Om undran inför livet – Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle (andra upplagan), Lund: 
Studentlitteratur, 2004, s. 49f. 

24 Douglas Adams. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy – The Trilogy of Four, New York: Picador, 2002, s. 156.
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sådana sammanhang – men svaret i sig är kanske inte heller det viktigaste. Det är istället vägen fram 

till svaret som är relevant; vilken insikt och tankegång som lett fram till de slutsatser vi drar. Tanken 

bakom sådana frågor skiljer sig från den vetenskapliga, rationella och objektiva syn på kunskap som 

dominerar i dagens samhälle och skola – liksom det faktum att svaret inte heller är något som bara 

ges: det levs också. Vi svarar på frågan genom vårt sätt att leva.25 Man behöver inte ha mycket 

erfarenhet av att leva för att veta att livet och våra tankar om det långt ifrån alltid är särskilt 

rationella eller objektiva.

Att det, just för att frågor per definition vanligtvis har klara svar, finns en risk att frågorna 

kan uppfattas som besvarbara är en del av kritiken som riktats mot livsfrågebegreppet. Man kan 

också påpeka att det levda, oreflekterade religions- och livsåskådningsutövandet kan glömmas bort 

om ämnet alltför mycket fokuserar på sådan existentiell teori. Särskilt religionsutövare kan då 

uppfattas som att de har klart konstruerade, systematiska svar på frågorna.26 Återigen: livsfrågor är, 

som Hartman skriver, uttryck för mötet med det levda livet. De är livsfrågor inte bara för att de är 

frågor om livet utan också för att det är frågor som vi ställer oss genom att leva. Vi möter dem 

nödvändigtvis inte som färdiga satser med ett frågetecken som vi kan svara tydligt formulerat och 

genomtänkt på. Livsfrågor hos en människa kan var både motsägelsefulla och otydliga utan att det 

nödvändigtvis är något fel på det. Livet är många gånger just det – motsägelsefullt och otydligt. 

Hade det aldrig varit det, om det alltid var så enkelt som att 21+21=42, hade det aldrig funnits något 

behov av att ställa sig frågorna till att börja med.

Även om man kan förstå det motståndare av livsfrågebegreppet lyfter fram som 

problematiskt så fångar det ändå något centralt: att det rör sig om just frågor. Människan är en 

frågande varelse; vi processar världen omkring oss genom att ställa oss själva frågor att söka svar 

på. Om man så arbetar inom naturvetenskap eller humaniora så är det med frågor vi angriper vårt 

ämne. Även den här studien är ett exempel på det genom sina inledande frågeställningar: allt i 

texten arbetar mot att besvara dessa. Vi frågar, vi söker och kanske finner vi. Medvetet eller 

omedvetet. Berättelser fungerar på samma sätt, och allra tydligast blir det kanske i sagan: 

någonstans i början av berättelsen placeras ett mål av något slag upp i fjärran som ännu är onåbart. 

Allt i berättelsen, både till form och innehåll, strävar mot det här målet – det här svaret. Målet är 

berättelsens själva dragningskraft, det som för handlingen framåt. Vår tillfredsställelse då 

berättelsen är slut beror helt och hållet på huruvida målet uppnåddes eller inte. I målet finns också 

det allra mest centrala i berättelsens livsåskådning; för slutet av handlingen är också slutpläderingen 

av de frågor som diskuterats. Precis som med oss människor har en text inte nödvändigtvis en 

25 Dahlin. 2004, s. 51ff.
26 Löfstedt. 2011, s. 56f.
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formulerad agenda – en uppsättning bestämda svar som den går ut på korståg med. En text är ingen 

människa, men den är mänsklig: den är skapad av en människa i ett sammanhang och tolkas av 

människor i ett annat. På den nivån lever den ett eget liv och för tillsammans med författaren, 

läsarna och andra texter ett samtal kring livsfrågor. 

Berättelser och livsfrågor

Habe nun, ach! Philosophie, 
Juristerei und Medizin, 
Und leider auch Theologie 
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 
Da steh ich nun, ich armer Tor. 
Und bin so klug als wie zuvor! 
Heiße Magister, heiße Doktor gar,
 Und ziehe schon an die zehen Jahr' 
Herauf, herab und quer und krumm 
Meine Schüler an der Nase herum – 
Und sehe, daß wir nichts wissen können! 
Das will mir schier das Herz verbrennen.27

Det är en frustrerad Faust vi möter i början av Goethes sorgespel. Han har, deklamerar han, studerat 

filosofi, medicin, juristeri och teologi frenetiskt från början till slut men är ändå lika klok som han 

var förut (stackars tok) när det kommer till just livsfrågorna och den sanna kunskapen. Det faktum 

att vi ingenting kan veta med säkerhet, hur mycket vi än studerar dem, förtär honom. Hans hjärta 

”verbrennen” – det brinner upp i existentiella kval. 

På samma sätt som livsfrågor är någonting som människan ställer sig själv och besvarar 

genom sina handlingar är Fausts hela karaktär en inkarnation av kunskapssökandet i dramat och en 

nyckelgestalt i det intertextuella samtalet – i alla fall sett till den västerlänska litteraturen. Talar vi 

om Faust talar vi om karaktären som mer än just en karaktär. Han, och det han är med om under 

dramats gång, är ett ställningstagande till livsfrågan om vad människan är beredd att offra för 

kunskapens skull som sällar sig till en diger skara av litterära gestalter som sagt sitt i frågan. En 

annan är den antika mytologins Prometheus som vi ser efterskalvningar av genom hela 

litteraturhistorien med verk som Mary Shelleys, självbetitlade, moderna prometheusberättelse om 

doktor Frankenstein och science fiction-filmen Prometheus av Ridley Scott. 

De här karaktärerna är centrala i vår kultur just för att de värderingar de bär på, frågorna de 
27 Johann Wolfgang von Goethe. Faust – Der Tragödie erster Teil, Köln: Anaconda, 2007, s. 17

(Svensk översättning: ”Ack, nu har jag läst filosofi / och medicin, juristeri / och dessvärre också teologi / från början 
till slut, med frenesi. / Och ändå är jag lika klok, / som jag var förut, stackars tok! / Magister kallar man mig dock, / 
ja, rent av doktor – min lärjungaflock / drar jag vid näsan sen tio år, / i krokar och krumbukter det går. / Att vi intet 
kan veta märker och förstår jag, / och jag förtvivlar, mitt hjärta värker.” (Johann Wolfgang von Goethe. Faust.  
Stockholm: Natur och Kultur, 2003, s. 1)
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ställer och svaren de ger på dem, i sig är minst lika centrala. Frågeställningarna de ger uttryck för är 

inte bara verkens, författarnas eller tolkarnas – utan kulturens. De här sambanden lyfter Kristeva 

fram i sin teori menar Allen och skriver att alla texter enligt henne ”contain within them the 

ideological structures and struggles expressed in society through discourse”.28 Den kontextuella och 

intertextuella väven är så tätt vävd att man omöjligt kan separera en komponent från en annan. Vi 

förstår alla texter genom andra texter, både framåt och bakåt i tiden, på samma sätt som vi förstår 

dem genom olika kontexter; de ur vilka texter är sprungna liksom våra, vi som är läsare och tolkare, 

egna.29 Det existerar således inte mening enbart inom texter utan också mellan dem, och läsaren är 

långt ifrån passiv i meningsskapandet. Alla texter är, som Allen skriver, ”potentially plural, 

reversible, open to the reader's own presuppositions, lacking in clear and defined boundaries, and 

always involved in the expressions or repression of the dialogic 'voices' which exists within 

society”.30 Därför finns det ingen absolut sanning, ingen ”unquestionable authority”, när det gäller 

intertextuella samband och texters mening.31 Mening skapas på många nivåer. Till det här kan vi 

koppla Gadamers teori där han säger att det hela måste förstås genom det enskilda och det enskilda 

genom det hela.32 Var enskild individ och var enskild text, som Kristeva säger ovan, bär hela 

samhället och kulturen inom sig. Vi kan inte förstå individen om vi inte också har ett vidare 

perspektiv. Precis på samma sätt som om vi inte kan förstå de stora sambanden utan att också gå 

ned på individnivå.

Var man ska dra gränsen mellan var texter och deras livsfrågor slutar och där våra egna 

börjar är, utifrån ett sådant perspektiv på kontextualitet och intertextualitet, inte självklart. Alltihop 

blandas samman liksom i en enda stor smältdegel; en smältdegel vi kallar för kultur och där den 

enskilda individen tar del av, bidrar till och lever i allt det människan sedan begynnelsen ”odlat”.33 

Kulturen är en oerhört viktig del i formandet av den enskilda individen och vise versa. 

 Det nära sambandet mellan individ och kultur påpekar Hans Gordon då han, i sitt förord till 

den svenska utgåvan av Bettelheims The Uses of enchantment: The meaning and Importance of  

Fairy Tales, skriver att sagor ”ger barnen ett verktyg att bearbeta dagliga konflikter, sin inre 

psykiska värld. Denna barnens värld är förstås också vår vuxna värld och utan att vi alltid vet om 

det påverkar den dagligen våra val och våra beslut. Vår inre värld”.34 Sagor är ett kulturellt uttryck 

28 Allen. 2000, s. 36.
29 Kristeva. 1967, s. 438-465.
30 Allen. 2000, s. 209.
31 Ibid.
32 Gadamer. 1997, s. 137.
33 ”[K]ultur (av latin cųltus: dyrkan, odling, bildning), […] förekommer ofta i abstrakt betydelse av andlig odling. 

Kultur i vid mening står då endast i motsats till natur och avser resultatet av all mänskilg verksamhet.” (Bra Böckers  
Lexikon 2000 (band 14), Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, 1998, s. 163.)

34 Bruno Bettelheim. Sagans förtrollande värld: Folksagors innebörd och betydelse, Stockholm: Almqvist & Wiksell 
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som hjälper oss, följer oss genom livet och blir en viktig del av oss. Bettelheim skriver själv i verket 

om hur viktiga sagor är för oss i våra möten med de existentiella villkoren för våra liv – särskilt som 

barn. De ger vår sinnevärld nya dimensioner och våra liv en bättre inriktning.35 Sagors och andra 

typer av berättelsers världar kan få oss att växa genom att agera tankeexperiment i existentiella 

frågor. En central fråga som ställdes eleverna i Fagerströms artikel var ”[d]u är [bokens 

huvudkaraktär]. När och var skulle du vilja gå in i texten och ändra den?” vilket är ett exempel på 

hur vi kan projicera oss själva in i en berättelse i mötet med den, liksom vi kan göra tvärtom och 

applicera berättelsen på verkligheten i vårt sökande efter förståelse.36

En viktig poäng som Bettelheim gör är att berättelser, just för all den potential de har i att 

skapa möten mellan oss själva och våra livsfrågor under alla skeenden av livet, bör ges utrymme att 

behandla livets både ljusa och mörka aspekter. Också när målgruppen är barn. Det är en ständigt 

aktuell debatt om vad som är lämpligt och inte lämpligt i barnkulturen – vilka frågor som är 

lämpligt att lyfta fram och hur det i så fall ska göras. Bettelheim ställer de klassiska folksagorna i 

kontrast till vår tids berättelser där man enligt honom, i allmänhet, undviker livets stridigheter. 

Istället för att bli ett stöd på vägen används berättelser ofta som en distraktion vilket resulterar i en 

ensidig, förskönad ”själslig kost”.37 Vilket inte så mycket hjälper som stjälper: barn har precis som 

vuxna ett behov av att möta livsfrågor. Inte minst frågor som rör rädslor man har inför sådant som 

ensamhet – en rädsla som är mycket aktuell i de flesta barns liv. Om sådana känslor ofta förnekas i 

modern barnlitteratur så tar den klassiska sagan dem på fullaste allvar, säger Bettelheim. Man 

behöver bara titta på något så klassiskt som formuleringen ”... och så levde de lyckliga i alla sina 

dagar” för att se en diskussion kring den centrala existentiella frågan om vår egen dödlighet:

For example, fairy tales pose the dilemma of wishing to live eternally by occasionally 
concluding: ”If they have not died, they are still alive.” The other ending – ”And they lived 
happily ever after” – does not for a moment fool the child that eternal life is possible. But it 
does indicate that which alone can take the sting out of the narrow limmits of our time on 
this earth: forming a truly satisfying bond to another. The tales teach that when one has done 
this, one has reached the ultimate in emotional security of existence and permanence of 
relation available to man; and this alone can dissipate the fear of death. If one has found true 
adult love, the fairy story also tells, one doesn't need to wish for eternal life. […] An 
uninformed view of the fairy tale sees in this type of ending an unrealistic wish-fulfillment, 
missing completely the important message it conveys to the child.38

Berättelser har den makalösa förmågan att förmedla ett perspektiv på livsfrågor om sådant som liv 

Förlag AB, 1979, s. 7.
35 Bettelheim. 1989, s. 6f.
36 Fagerström. 2007, s. 26.
37 Bettelheim. 1989, s. 6ff.
38 Bettelheim. 1989, s. 10f.
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och dödlighet och samtidigt hålla mottagaren av budskapet i handen. Den berättelse som den här 

studien är centrerat kring, Småtrollen och den stora översvämningen, avslutas självt med ett ”[o]ch 

där i dalen bodde de sedan hela sitt liv, utom ett par gånger när de var ute och reste för omväxlings 

skull”.39 Här antyds det att ja; det finns ett slut på småtrollens och deras vänners liv. Men det hindrar 

inte slutet från att vara ett ”happy end”.40 Jansson skriver själv i sin artikeln ”Den lömska 

barnboksförfattaren”, i enighet med Bettelheim, att det är viktigt att introducera barn för livets 

rädslor också genom berättelser, men att det är minst lika viktigt att samtidigt finnas där för att 

trösta dem. Berättelser, om något, är ett forum för just det. Författaren träder, genom sin berättelse, 

in i en roll som vägledare under en kort period av barnets liv. Hon är en mystisk figur som ”är ett 

ansikte som aldrig visar sig helt” och ”[i] en barnbok borde det finnas en väg där författaren stannar 

och barnet går vidare”.41 Sagans ”... och så levde de lyckliga i alla sina dagar” är just en sådan väg.

Om Bettelheim har en delvis pessimistisk syn på den moderna barnlitteraturen, och en kultur 

som överhuvudtaget anser att barn ”should be exposed only to the sunny side of things”, så är 

Jansson åtminstone ett exempel på en författare som inte döljer de stora livsfrågorna för barn.42 Hon 

är väl medveten om att man inte kan ljuga för dem om livet, dölja det farliga och skrämmande. Hon 

vet att barn inte är ointelligenta – att de själva tydligt kan se att allt inte är självklar lycka utan att 

det också finns mörkret och svåra frågor. Bättre då att vara med och introducera det för dem: hålla 

dem i handen med sin ena hand, för att ge tröst mot mörkret, och peka mot att det också finns ljus i 

livet med den andra. Irma Müller Nienstedt skriver i sin Farväl till Mumindalen att ”[d]et 

förskräckliga och det trösterika finns nära varandra. Liksom i sagan måste hjälten, och läsaren, 

uthärda det hemska för att uppleva att det kommer hjälp och att allt blir bra igen”.43 Det uppstår 

genom prövningar en känsla av själslig rening, katarsis, då det ger möjligheten till en form av nytt 

liv.44

Bara för att vi blir äldre upphör inte berättelsens dragningskraft att verka över oss. Vi växer 

upp och kan efterhand få ut någonting av allt mer komplicerade texter. Men även om vi går vidare 

med ”större berättelser”, berättelser där ljuset och mörkret återfinns om kanske i andra former, är 

sagor och berättelser för barn värdefulla för oss genom hela livet. Trots enklare utformning och mer 

grundläggande frågeställningar. För bra barnböcker tilltalar inte bara barn – utan också vuxna. Eller 

39 Jansson. 1991, s. 54.
40 Jansson. 1991, s. 7.
41 Tove Jansson. ”Den lömska barnboksförfattaren”, Horisont nr.2, Vasa: Svenska Österbottens Litteraturförening, 

1961.
42 Bettelheim. 1989, s. 7.
43 Irma Müller Nienstedt. Farväl till Mumindalen. Solna: CJP Centrum för Jungiansk Psykologi AB, 1997, s. 21.
44 Kenneth Åström (red.). Termlexikon i litteraturvetenskap. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 64.
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kanske snarare barnen inom de vuxna.45 Det förutsätter dock att berättelsen stimulerar sin läsare 

genom att fortsätta föra diskussionen om livet, att inte aktivt skygga iväg från den, vilket är ett 

kriterium för goda berättelser överhuvudtaget. De förändras med läsaren:

All good fairy tales have meaning on many levels; only the child can know which meanings 
are of significance to him at the moment. As he grows up, the child discovers new aspects of 
these well-known tales, and this gives him the conviction that he has indeed matured in 
understanding, since the same story know reveals so much more for him. […] This 
discovery changes a story from something the child is being given into something he 
partially creates for himself.46

Livsfrågor och berättelser i läroplanen

I de aktuella ämnesplanen för gymnasieskolans religionskunskapsundervisning används inte 

livsfrågebegreppet direkt – och det är tydligt att fokus numera inte ligger på elevernas egna 

existentiella frågor genom olika religioner och andra livsåskådningar lika mycket som kunskap om 

vilka livsåskådningar som presenteras genom dem.47 Vi kan dock se att tänkandet fortfarande finns 

kvar; bland annat används formuleringen ”[religionskunskapsämnet] behandlar […] hur människor 

formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor” där existentiella frågor är synonymt 

med livsfrågor.48 Vi läser också att ämnet behandlar ”trons och etikens betydelse för individers 

upplevelse av mening och tillhörighet” vilket rör den enskilda människans livsfrågor. Allra tydligast 

formulerat ser vi att elevers egna förhållningssätt till livsfrågor lyfts fram bland det centrala 

innehållet för kursen Religionskunskap 1 där vi läser att ”[u]ndervisningen i kursen ska behandla 

följande centrala innehåll: […] Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i 

kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden” 

(min kursivering).49 Livsfrågor, både utifrån olika livsåskådningar och eleverna själva, har alltså 

fortsatt en viktig plats i undervisningen.

När vi läser läroplanen lägger vi ganska snart märke till ett begrepp som både förekommer 

ofta och som inbegriper mycket av det som tidigare hörde till livsfrågepedagogiken: livsåskådning. 

Den personliga livsåskådningen kan, enligt Hartman som definitionsmässigt skiljer den från givna 

religiösa eller politiska livsåskådningar vilka han benämner etablerade livsåskådningar, ses som det 

45 Nienstedt. 1997, s. 25.
46 Bettelheim. 1989, s. 169.
47 Vi talar då uteslutande om läroplanen för gymnasieskolan. Livsfrågor har en betydligt mer centrala i läroplanerna för 

yngre elever liksom livsfrågors förhållande till olika kulturella, mer specifikt populärkulturella, uttryck är mer 
uttalat. I kursplanen i religionskunskap för årskurs 4-6 läser vi att eleverna ska arbeta med ”hur olika livsfrågor, till 
exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen”. Snarlikt 
står det i kursplanen för årskurs 7-9 att eleverna ska arbeta med ”hur olika livsfrågor, till exempel meningen med 
livet, relationer, kärlek och sexualitet skildras i populärkulturen”. (Löfstedt. 2011, s. 60.)

48 Löfstedt. 2011, s. 52.
49 Skolverket. 2011.
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som vi formulerar genom våra funderingar kring livsfrågorna:50

Den personliga livsåskådningens olika delar skulle då motsvara olika typer av livsfrågor. 
Omvärldsorienteringen svarar mot livsfrågor av kunskapskaraktär eller ”besvarbara” 
livsfrågor, om man vill använda sig av det begreppet. Livsåskådningens 
övertygelsekomponent svarar mot de ”obesvarbara eller eviga frågorna”. Som vi redan sett 
berör många livsfrågor också rena värderingsfrågor och därmed livsåskådningens 
värderingssystem.51

Våra egna livsfrågor har alltså, fullt naturligt, ett nära förhållande till vår egen syn på livet och 

världen. Vår livsåskådning kan, som vi redan påpekat, vara både inkonsekvent och motsägelsefull 

och något som ”man lever med och kanske rent av lever med hjälp av” med Hartmans ord.52 Vidare 

sätter Hartman den personliga livsåskådningen i kontrast till en etablerad livsåskådning eller lära 

som ”utgör en tankebyggnad, som exempelvis kristendom, islam, marxism, liberalism, antroposofi, 

naturism osv. Det är en traditionssamling som man så att säga kan sätta pärmar på. Ofta har den 

också knutits till en särskild social organisation, exempelvis en förening eller kyrka”.53

Man kan rikta viss kritik mot Hartmans beskrivning av etablerade livsåskådningar som 

något som man ”kan sätta pärmar på” då dessa i många avseenden är föränderliga och varierande 

precis som den personliga livsåskådningen (en aspekt av de etablerade livsåskådningarna är ju att de 

består av en stor grupp människors gemensamt upplevda personliga livsåskådningar). Samtidigt är 

det en viktig markering mot att den individuella livsåskådningen och de livsfrågor man ställer sig är 

något högst personligt och något som är svårt, och inte heller nödvändigt, att sätta in i bestämda 

fack. Man kan som enskild människa vara påverkad av etablerade livsåskådningar, men det är inte 

endast då man råkar befinna sig i religiösa rum som man konfronteras med existentiella frågor. Som 

vi många gånger konstaterat: livsfrågor är inte bara teori – utan också praktik. Varje individ, varje 

person, är unik och bidrar med sitt eget perspektiv på vad livet är för något. 

Det livsåskådningsperspektiv som syns allra tydligast i ämnesplanen är dock inte det 

personliga. Framförallt används ordet som ett sätt att vidga religionsbegreppet genom att man talar 

om ”religion och livsåskådning” – vilket för tankarna mer åt ordnade tankesystem, mer bestämt det 

som inte riktigt vill placeras inom benämningen religion, än det personliga mötet med livsfrågor. 

Att livsfrågebegreppet har ersatts med ett livsåskådningsbegrepp med en sådan orientering skulle 

kunna förklaras med att det pågår en förändring av hur man i läroplanen tänker kring objektivitet.54 

50 Hartman. 2007, s. 160f.
51 Hartman. 2007, s. 164.
52 Hartman. 2007, s. 161.]
53 Hartman. 2007, s. 160f.
54 I och med 1962 års läroplan slås det fast att undervisningen ska vara objektiv och i läroplanen 1969 byts slutligen 

ämnesbenämningen kristendomskunskap ut mot religionskunskap. (Christina Osbeck. Kränkningens livsförståelse: 
En religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan, Karlstad: Universitetstryckeriet, 2006, s. 86.)
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Livsfrågepedagogikens grund i elevers egna existentiella frågor, utifrån vad man kan lära av olika 

religioner, har blivit problematisk trots att den i sig var ett steg mot en objektivare utbildning. Idag 

bygger undervisningen i religionskunskap, såsom den formats av den nya ämnesplanen, främst på 

att lära om religioner, snarare än att lära av dem. Därför hamnar diskussioner kring livsfrågor ofta i 

skymundan – trots att undersökningar visar att elever både har intresse av sådana diskussioner och 

saknar dem i sin undervisning.55 Det ses ofta som någonting personligt och känsligt, något som 

befinner sig i gränslandet där vi tvingas fråga oss själva när vi inte längre kan tala om den 

eftertraktade objektiviteten.56 

Livsfrågors plats i religionskunskapsundervisningen är alltså inte helt okomplicerad. 

Berättelsers plats i ämnesplanen är, i jämförelse, betydligt mindre diskuterad. Deras roll i 

undervisningen lyfts inte heller fram särskilt mycket, men vi kan ändå se att det finns gott om 

utrymme att använda dem i religionskunskapsundervisningen. Dels kan vi koppla det till citaten 

ovan utifrån att berättelser kan ses just som uttryck för livsfrågor och argument för svar på dem. 

Dels kan vi koppla det till formuleringar kring hur ämnet ska bidra med förståelse för ”[i]ndividers 

och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån 

till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser”. Som vi redan 

konstaterat är berättelser en viktig del av alla de exempel som tas upp; tydligast skriftliga källor och 

traditioner men också historiska och nutida händelser. Berättelser är, i ett avseende, händelser i sig 

själva. De är uttryck för sitt sammanhang och kan förstås både genom sin historiska och nutida 

kontext och sin plats i den intertextuella väven. På annat ställe i läroplanen läser vi att ämnet ska 

behandla ”hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling” och 

”[i]ndividuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar” vilket på ett liknande sätt 

kan motivera användandet av berättelser. I ytterligare ett stycke, som också nämner 

tolkningskompetens som en viktig förmåga, läser vi att en central del av undervisningen är 

”[g]ranskning, analys och tolkning av texter, bilder och annat material som det valda 

kunskapsområdet har gett upphov till samt av hur det valda kunskapsområdet framställs i olika 

medier och källor”.57

Det finns ett nära samband mellan de delar av läroplanen som kan motivera diskussioner 

kring livsfrågor och användandet av berättelser. Berättelser och livsfrågor är båda viktiga delar av 

den enskilda individens och samhällets identitet. Det är genom livsfrågorna som berättelser kommer 

till och det är genom berättelser, bland många andra uttryck, som det ständiga samtalet kring 

55 Löfstedt. 2011, s. 58f.
56 Osbeck. 2006, s. 118.
57 Skolverket. 2011.
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frågorna förs framåt. Livsfrågebegreppet fångar på ett nästintill unikt sätt upp den enskilda 

människans plats i religionskunskapsämnets stoff; vilket, som läroplanen uttrycker det, låter 

eleverna ”[bredda, fördjupa och utveckla] kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska 

förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa”.58 Religion är ett begrepp med många 

skilda betydelser vilka innefattar det universella lika väl som det individuella, det mer eller mindre 

bundna till etablerade livsåskådningar.59 När vi tolkar och diskuterar en text som Småtrollen och 

den stora översvämningen och låter det bli en del av ämnesstoffet visar vi på den fantastiska bredd 

som ämnet har.

58 Skolverket. 2011.
59  ”Religion (lat. Religio, avlett av antingen religare, binda fast, el. Relegere, gå (läsa) igenom igen, med omsorg). 1. 

Människans förhållande till det heliga [...] 2. En social institution [...] 3. En mer el. mindre personlig helhet av 
känslor, föreställningar och handlingar [...] 4. En världsåskådning* och livsstil [...]”. (Poul Lübcke (red.). 
Filosofilexikonet, Stockholm: Bokförlaget Forum, 1988, s.467f.)
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Små troll och stora frågor

Berättelsen i korta drag
Berättelsen i Småtrollen och den stora översvämningen inleds med att Mumintrollet och hans 

mamma kommer in i storskogens mörkaste del. De letar, får vi veta, efter en plats att bygga ett hus 

på – och det är bråttom. Det är redan i slutet av augusti och huset måste stå klart innan vintern 

kommer. Deras första möte med skogens invånare låter inte vänta på sig då de genast stöter på en 

ensam liten varelse, som inte kallas annat än just det lilla djuret, som sedan följer med dem på 

resan. Strax därefter står sällskapet inför det första hindret de måste överkomma: ett träsk som 

presenterar flera utmaningar. Mumintrollet halkar till och ramlar nästan ned i den svarta gyttjan, de 

måste använda ett stort näckrosblad som en improviserad båt för att ens kunna ta sig fram och värst 

av allt: de stöter på Den Stora Ormen. Den skräms dock bort då mammans blomlampa, som hon 

plockade med sig i början av berättelsen, börjar ge ifrån sig ett starkt ljus. Den öppnar sina kronblad 

och ut ur den stiger en vacker flicka som bodde därinne; hon presenterar sig som Tulippa och slår 

följe med trollen och det lilla djuret.

Då de nästa dag sitter och värmer sig vid en brasa medan mamman berättar historier för de 

andra får vi veta någonting centralt för berättelsen: nämligen att Mumintrollets pappa är borta. En 

dag hade han gett sig av tillsammans med hattifnattarna, de små vandrarna, och aldrig återvänt. 

Mamman har ingen förhoppning om att återse honom och allesammans börjar gråta. 

Vännerna stöter längs resan på den ena märkliga varelsen efter den andra. En gammal herre 

som byggt en värld gjord av sötsaker inne i en klippa, ett myrlejon som nästan fångar Mumintrollets 

mamma i sin sandgrop och, så småningom, de tidigare omnämnda hattifnattarna som visar sig vara 

både döva och stumma. Med hopp om att kanske kunna återse Mumintrollets pappa följer de med 

hattifnattarna på deras båt, och efter en äventyrlig båttur når de land. Där stöter de på en pojke, 

fyrvaktaren, som kan tala om i vilken riktning pappan reste. Ivrigt ger sig alla utom Tulippa iväg. 

Hon bestämmer sig för att stanna.

I tre dagar regnar det intensivt – vilket för oss till titelns stora översvämning. Liksom 

skogens alla varelser försöker småtrollen och det lilla djuret att ta sig vidare bäst de kan. I vattnet 

flyter det möbler, hus, stora träd och annat bråte; bland annat en flaskpost som visar sig vara från 

pappan. I brevet läser de om hur hans hus blivit bortspolat och att han nu sitter uppe i ett träd med 

stigande vatten omkring sig. Allt är till synes hopplöst tills det att Mumintrollet hjälper en 

marabuherre att hitta sina glasögon. Han låter dem klättra upp på sin rygg som tack, och flygandes 

kan de nu leta upp pappan.
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Ett ömt återseende senare befinner sig den återförenade muminfamiljen och det lilla djuret 

på en strand. Det enda dystra är att det hus som pappan byggt, ämnat för familjen och byggt för att 

likna de kakelugnar som småtroll brukade bo bakom då de bodde hos människorna, är borta. Men 

berättelsen slutar med att de återfinner huset. Det har flutit ut på en äng i en dal vackrare än 

någonting de någonsin sett. Vi lämnar Mumintrollet och mamman då de hand i hand går in genom 

ytterdörren.

Tove Jansson och Småtrollen och den stora översvämningen
Småtrollen och den stora översvämningen skrivs under en tid som Jansson själv beskrivit för J. O. 

Tallqvist som ”urdjävlig”.60 Jansson försökte inte få berättelsen publicerad med en gång utan lät 

manuskriptet ligga under några år då det sagts henne att ”man inte får skriva sagor under krig”, men 

det hindrar inte kriget från att vara en avgörande faktor till varför texten skrevs till att börja med:61 

”Det var krigsvintern 1939. Ens arbete stod stilla; det kändes totalt onödigt att försöka göra 

bilder”.62 Jansson, som vid den här tiden gjort sig ett namn som främst tecknare och illustratör, 

behövde hitta nya sätt att uttrycka sig på. När lusten kom över henne att skriva något som började 

med ”det var en gång...” resulterade det i en text som, trots att den rör sig inom den fantastiska 

sagogenren, ställer många icke-fantastiska frågor.

Sagan är en text där, som Westin skriver, krigsverkligheten döljer sig i storskogens skuggor. 

Där finns kanske inga bomber eller ruiner men likväl flyktingar, katastrofer och hemlöshet.63 

Samtidigt är berättelsen ett uttryck för idén ”»om det lyckliga samhället och den fredliga världen«, 

en fiktion sprungen från krigsårens drömmar och längtan efter någonting annat. Det är en dröm som 

orienterar sig mer framåt än bakåt”.64 Småtrollen och den stora översvämningen kan således förstås 

som ett konkret exempel på då existentiella frågor uppstår genom händelser i det konkreta livet. 

Berättelsen är, som alla texter, född ur det presens då Janssons skriver den men orienterar sig 

samtidigt bakåt mot det som varit och framåt mot det som skall vara. Kriget hänger tungt åt alla 

dessa håll.65 

Men kriget är inte allt. Det finns också mer allmänmänskliga funderingar om livets villkor – 

och en aspekt som lyser tydligare igenom än någon annan är familjelivet. Barnet, mamman, pappan 

och den nära vänkretsen är berättelsens allra innersta kärna. Med en grund i den bygger Jansson, 

60 Westin. 2007, s. 179.
61 Nienstedt. 1997, s. 22.
62 Jansson. 2001, s. 7.
63 Westin. 2007, s. 178.
64 Westin. 2007, s. 178-180.
65 Nordisk kvinnolitteraturhistoria på nätet, ”Motståndets utopi”, http://nordicwomensliterature.net/sv/print/3325 

(hämtat den 29/12-2012).
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genom Småtrollen och den stora översvämningen och de andra muminböckerna, upp en egen 

berättelse om livet. Man kan i viss mån läsa in Janssons egen familj i karaktärsporträtten, precis 

som platser som betytt någonting för henne. Sagoformen kan också den ses som en återspegling till 

barndomen. Men, skriver Westin, det är inte en bok om Jansson: ”muminböckerna handlar inte om 

att skriva fram den egna barndomen. Projektet är större, mer visionärt. Det är en berättelse om livets 

villkor som snart växer fritt av sig självt”.66 Jansson och hennes sammanhang är långt ifrån oviktigt 

för att förstå texten, men texten växer också ”fritt av sig själv”; den har en egen plats i det stora 

samtalet. En tolkning av texten är just det: en tolkning. Vilket vi ska bidra med nu när vi tittar 

närmare på Småtrollen och den stora översvämningen utifrån dess livsfrågor.

Frågor under resans gång
Småtrollen och den stora översvämningen är en berättelse om sökande – ett tema som tar sig många 

olika uttryck under berättelsens gång. Mest centralt för berättelsen är småtrollens sökanden: först 

efter ett hem för vintern, vilket direkt rör deras överlevnad, och senare efter pappan och att göra 

familjen hel. Småtrollen vill finna en värme och trygghet som står i stark kontrast till den mörka 

skog där största delen av berättelsen utspelar sig och där den ankommande vintern är ett ständigt 

närvarande hot. Det är svårt att inte dra en koppling till krigsvintern och drömmen om en bättre 

värld då mamman berättar berättelser för de andra vid brasan och talar om en annan tid; en tid då 

”mumintroll inte behövde färdas genom hemska skogar och träsk för att hitta ett ställe att bo på” 

och då de bodde i värme och trygghet bakom kakelugnar.67 Det är också nu, med mumintrollets 

vädjan om att mamman ska berätta någonting om honom, som pappan nämns för första gången. 

”Tänk om vi skulle möta honom en vacker dag!” säger Tulippa. Men det är en framtid för ljus att 

hoppas på i nuläget – och alla börjar snyfta och gråta. Som mest hoppas de nu på att hitta ett hus för 

vintern. Det allra nödvändigaste. 

Men sagan är just en saga och småtrollen går mot ett lyckligt slut: de inte bara hittar ett hem, 

utan en paradisisk tillvaro i dalen med pappan. Vi går från en splittrad familj i mörker till en enad 

familj i ljus. Sagoformen, med sitt ”... och så levde de lyckliga i alla sina dagar”, kommer in med 

full kraft som en tröstande förhoppning om att även en ”urdjävlig” period, full av motgångar, kan 

sluta i lycka. 

För motgångar finns det på flera nivåer i berättelsen. Vi har dels direkta fysiska hot som 

ormen, översvämningen och den anstundande vintern, men också motgångar av existentiell 

karaktär. Alltsammans medan en ofta mörk och skrämmande värld omger karaktärerna vilken ger 

66 Westin. 2007, s. 180.
67 Jansson. 1991, s. 16.
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berättelsen en överhängande kuslig stämning. 68 Mumintrollet, som i den här berättelsen inte är mer 

än ett litet barn, får under resans gång lära sig flera saker om livet – en av de dystraste insikterna 

han når är att mamman inte alltid kommer kunna finnas där för att hjälpa honom. När han själv 

måste rädda henne, om än tillsammans med sina kamrater, från myrlejonet är det ett tecken på att 

han själv kommer behöva växa upp – ett tema som Jansson senare kommer att vidareutveckla i 

böckerna om mumintrollen men som anas redan här. Också pappan, äventyraren, måste räddas och 

det är mumintrollet som spelar huvudrollen i räddningen genom att hitta marabuherrens glasögon. 

”Men kära lilla pojke så du har vuxit!” säger pappan vid återseendet och vi som läsare ser hur han 

har gjort det på flera sätt vid sagans slut.69 Men att växa upp är, som mumintrollet säger om att flyga 

och som passar in på mycket annat som innebär förändring, nya erfarenheter och till och med 

motstånd i muminberättelserna, både ”kolossalt roligt och litet hemskt” på samma gång.70 Det är 

allihop nödvändiga delar av livet och därför strävar småtrollen och deras vänner hela tiden vidare. 

Det visar sig alltid vara mödan värd i slutändan – när vi når berättelsens slut. Om vi ställer 

karaktärerna och berättelsen frågan om huruvida livet är värt att leva är svaret tveklöst ett ja. Det 

finns lyckliga slut trots, eller snarare tack vare, motgångar. Lyckan existerar inte utan olyckan – 

ljuset inte utan mörkret.

Ett exempel på hur hinder fungerar i berättelsen finner vi i översvämningen. 

Översvämningen är förvånande perifer i texten – trots att den nämns i titeln. Det är först i slutet som 

den inträffar, men ändå är den oerhört viktig för att det lyckliga slutet ska nås. Det är nämligen 

bland allt flytande bråte och alla skogsinvånare som vännerna hittar pappans flaskpost med ett rop 

på hjälp. Det är genom översvämningen allihop återförenas och det är genom översvämningen som 

huset landar just i dalen. Översvämningen är det hemska som måste inträffa för att sagan ska nå sitt 

slut. Precis som allt det andra som karaktärerna råkar ut för bygger denna hemska katastrof upp mot 

återföreningen i den underbara dalen. Så fungerar sagan: motgångarna finns där av en anledning; 

mörkret kontrasterar ljuset och visar på att det finns både toppar och dalar i livet. Som i Bibelns 

översvämningsberättelse undrar man om världen verkligen måste ödeläggas. Hur outgrundliga kan 

68 Med kuslig syftar jag till den inom litteraturvetenskapen centrala termen grundad i Freuds psykoanalytiska teori; i 
original ”das Unheimliche”. Det är ett ord som står i tydlig kontrast till tyskans” heimlich”; det ”hemsliga” (det som 
är som hemma). Det som upplevs som otäckt i Småtrollen och den stora översvämningen liknar sådant som vi 
känner igen i det verkliga livet (alltså ”hemma”), men som blir desto farligare för ett mycket litet småtroll. 
Berättelsens myrlejon är ett tydligt exempel på det här: där verklighetens myrlejon är en liten insekt blir det för 
småtrollen ett faktiskt lejon. (Sigmund Freud. ”Das Unheimliche”, Ders.: Studienausgabe, Bd. IV. Psychologische 
Schriften. Frankfurt: Fischer, 1982, s. 241-274.) Termen används framförallt i forskningen kring gotisk litteratur. För 
en vidare diskussion om de gotiska dragen i Småtrollen och den stora översvämningen och de andra 
muminböckerna, se: Marko Hietanen. Gotiska drag i Tove Janssons Muminböcker: en fallstudie av Småtrollen och 
den stora översvämningen, Högskolan i Jönköping, 2010.

69 Jansson. 1991, s. 48.
70 Ibid.
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Guds vägar vara när något så fruktansvärt kan vara av godo? Svaret blir något i stil med det 

Pangloss säger i slutet av Voltaires Candide: “[t]ous les événements sont enchaînés dans le meilleur 

des mondes possibles”. Där har Pangloss, Candide och de andra varit med om plågor av alla 

tänkbara och otänkbara slag – men eftersom att vi lever i ”den bästa av världar” var alltsammans 

nödvändigt för att livet skulle föra dem dit de befinner sig i berättelsens slut. På detta svarar 

Candide: ”Cela est bien dit, […] mais il faut cultiver notre jardin”.71 Har man gått igenom 

prövningar ställer man sig, medvetet eller omedvetet, frågan om det man i slutändan uppnådde var 

värt all den möda man behövde gå igenom. Filosofen Pangloss gör det på sitt sätt; genom sitt 

ständiga teoretiserande. Candide genom att börja ”odla sin trädgård”, att rent praktiskt ta tag i 

projektet att leva vidare utanför berättelsens ramar. Precis som mumintrollet och hans mamma går 

in i huset och inleder sina nya liv, precis som vi själva lägger ned boken och går vidare med nya 

saker vi med.

Mumintrollet är inte den enda karaktären som, utöver det övergripande förloppet där 

familjen försöker att återförenas, har ett eget sökande och egna utmaningar. Hans båda föräldrar och 

flera av de andra karaktärerna har egna livsfrågor som de står inför, inte minst mamman som följer 

honom boken igenom. Hennes livsåskådning är redan formad då berättelsen börjar: hon är sin sons 

mor. Att ta hand om honom och de andra är hennes mening med livet, hon är själva urtypen för den 

beskyddande modern. Hon är ständigt närvarande för att ge av sin omtanke och vishet – en hand för 

sonen att hålla i från den tryckta bokens omslagsbild då de äntrar den mörka delen av skogen, ända 

fram till berättelsens slut då de tillsammans går in i huset. Hon ser på en mammas sätt till att alla 

runt omkring henne har det bra – om det så är att ta fram ett extra par torra strumpor när 

mumintrollet blivit blöt om fötterna eller att hålla i det lilla djurets huvud när han är sjösjuk och 

spyr. Hon är den trygghet och värme som ligger mellan sin son och de andra barnen och det som 

många gånger är otäckt. Vilket också är hennes mål med livet – det hon ser som mest centralt och 

som också visar sig tydligast i hennes handlande. Inte konstigt då att hon, då de under 

översvämningen ser en ”våt katt med fem lika våta ungar omkring sig” flytandes runt på en länsstol 

skriker ut ett ”arma moder”.72 Om det är någon hon kan sympatisera för särskilt mycket är det en 

annan mamma som är oförmögen att skydda sina egna barn.73 Muminmamman är, skriver Nienstedt, 

redan ”helt och hållet sig själv” i denna den första boken om mumintrollen – den karaktär hon 

71 Voltaire. Candide, Paris: Librairie générale française, 1991, s. 167. (Svensk översättning: ”Allt hänger samman i 
denna den bästa av alla tänkbara världar” respektive ”Det är väl talat, […] men vi måste odla vår trädgård”. 
(Voltaire. Candide, Stockholm: Forum, 1975, s. 136.) Eller, mer trogen Voltaires skämtsamma anda: ”'Allting hänger 
ihop i denna den bästa av världar.'” och ”'Nä, minsann', […] 'Men nu skall vi odla vår trädgård'”. (Voltaire. Candide 
eller Optimisten. Återberättad av Oscar K., Göteborg: Daidalos, 2010, s. 87.))

72 Jansson. 1991, s. 40.
73 Westin. 2007, s. 173.
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kommer att vara genom alla böcker: mamman.74

Mammans utmaning i berättelsen ligger i att just kunna skydda sitt barn. Inte bara reser de 

genom miljöer som i sig är farliga, utan hon är dessutom ensam. Pappan är inte närvarande – vilket 

är både praktiskt och mentalt påfrestande för henne. I slutet av berättelsen, när sonen både är trygg 

och familjen återigen blivit hel, då har hon lyckats. ”Det här huset är det vackraste vi nånsin kan få” 

säger hon då det lilla djuret börjar tala om både bilar och större hus.75 Hennes fortsatta strävan när 

målet är nått blir att odla vidare det liv de skaffat sig i dalen.

I jämförelse med mammans sökande, som bygger på hennes redan formade livsmening, är 

pappans mer trevande. Vad det är som han söker vet han inte ens själv och det är inte en slump att 

han reser iväg med de små vandrarna som är ett folk som för det mesta bara vandrar runt i världen, 

inte bryr sig om någonting och varken talar eller hör.76 De har inget mål, och det har inte heller 

pappan som mamman beskriver som ”ett ovanligt mumintroll. […] Han ville alltid flytta, från den 

ena kakelugnen till den andra. Aldrig trivdes han”.77 Samtidigt älskar han sin familj och tryggheten. 

När de återförenas berättar han om huset han byggt men som spolats bort, huset han byggt för 

familjen och som liknar kakelugnarna från förr i tiden, och hur mycket han sökt dem: ”Jag sökte er 

alltid, överallt. Aldrig kunde jag glömma vår gamla kära kakelugn”.78 Någonstans under resans gång 

har han insett det lugna, trygga familjelivets värde och vill nu slå sig till ro. Precis som hans hus 

flutit runt i översvämningen och sedan landat i den vackra dalen så har han själv landat. Den 

livsfråga muminpappan grubblat över är den om själva livets mening – men någonstans blev han 

varse om svaret och vad han ämnar att göra av sin framtid.

Både mamman och pappan står i berättelsen utan andra namn än just ”mamman” och 

”pappan” – och några behöver de heller inte. Detsamma kan vi säga om de andra namnlösa 

karaktärerna; det lilla djuret, den stora ormen, den gamla herrn och de andra. Precis som andra 

sagors namnlösa barn, kungligheter och häxor har de en roll att spela i dramat. Rollerna skiljer sig 

åt; men har också det för berättelsen centrala sökandet gemensamt. Tar vi en karaktär som den 

gamla herrn, som i berättelsen är stationär i jämförelse med många av de andra som befinner sig på 

resande fot på något sätt, ser vi att också han är en dimension av sökandet. Där mumintrollet och 

mamman söker värme och trygghet, där pappan har sökt och funnit sin livsmening och där de små 

vandrarna är just mållösa sökare så söker den gamla herrn sitt eget utopi; sin egen flykt från skogens 

mörker. Men istället för att ge sig ut i världen så går han in i sin egen; inne i berget skapar han en 

74 Nienstedt. 1997, s. 17.
75 Jansson. 1991, s. 54. 
76 Jansson. 1991, s. 17, 27.
77 Jansson. 1991, s. 17.
78 Jansson. 1991, s. 52.
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plats där ingenting utifrån får komma in: ”»Nu får ni torka av fötterna«, sa den gamla herrn och 

drog upp stegen efter dem. Så stängde han dörren mycket ordentligt för att ingenting farligt skulle 

slinka in”.79 Herrns värld är huvudsakligen gjord av sötsaker, något av ett skandinaviskt alternativ 

till Willy Wonkas godislandskap i Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory med inslag som 

den Fazer-choklad man kan se i en av illustrationerna, och istället för av en sol lyses den upp av en 

”stor lampa med fransar av gullpapper”.80 Mumintrollet och de andra är inte där länge innan de 

inser, vilket mamman vetat hela tiden, att de inte kan stanna där. De behöver ordentlig mat för att 

inte få ont i magen, en sol som går ned för att kunna sova och frisk luft – sådant som saknas i den 

gamla herrns värld. Vilket inte är det enda som saknas, för herrn har det ibland både tråkigt och 

ensamt och blir uppriktigt ledsen då de andra lämnar honom igen. Mamman finns dock, sin roll 

trogen, där för att trösta honom och säger att de ska komma dit igen någon gång. 

Varför lämnar då sällskapet den gamla herrn? De har ju hittat en säker, varm plats för vintern 

och har ännu inte någon anledning att hoppas på ett återförenande med pappan. Men det är inte det 

slut som vi väntar oss av en saga. Det är inte det lyckliga slutet som hör genren till – och för att nå 

ett sådant i en berättelse om sökanden måste där också finnas finnanden som får oss att känna oss 

tillfreds med att lämna de karaktärer vi följt under berättelsens gång. I och med att pappan nämns 

vid lägerelden måste han också vänta på dem någonstans i slutet. Berättelsen, en uttalad saga, 

skriver genom sin genre på ett kontrakt med läsaren. I slutet av sagan ska allt det som hänt, återigen, 

vara mödan värd. Om vi ändå skulle tvivla innan vi faktiskt når slutet låter texten, på ett mycket 

typiskt sagomanér, småtrollens familjelycka bli den tredje i berättelsen. Först finner Tulippa och 

pojken i fyrtornet varandra och bildar en ny familj. Sedan räddar småtrollen kattfamiljen från 

översvämningen. Slutligen får småtrollen själva nå sitt mål. Och så, i slutet, knyts alla sökanden i 

berättelsen ihop i ett ”happy end” där vi med gott mod kan låta småtrollen gå vidare med sina liv 

och vi med våra egna.

Vi skiljs dock inte åt utan att någonting har hänt under resans gång som får efterskälvningar. 

Tillsammans tillför läsaren, texten och författaren någonting till varandra och det stora samtalet, 

diskussionen om livsfrågorna. Den högst individuella känsla, tolkning, av texten som läsaren går 

vidare med är en gemensam skapelse som är helt unik. Den är dessutom någonting som man kan 

göra någonting av i mötet med andra människor som har läst samma text – vilket vi nu ska titta på 

då vi ska se hur man kan föra ett samtal kring livsfrågor utifrån Småtrollen och den stora 

översvämningen.

79 Jansson. 1991, s. 19.
80 Jansson. 1991, s. 20.
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Elevers gemensamma möte med texten – i teori och praktik

Teori
Hermeneutiken utgår från ett faktum som kan tyckas vara en självklarhet: att människan, tolkaren, 

är en del av världen som hon har omkring sig.81 Hon är inte passiv i sin tolkning av signaler hon 

mottar från, exempelvis, en text skriven av en författare. Hon måste oundvikligen börja i sig själv; 

använda sin tidigare kännedom för att ens ha en möjlighet att förstå signalerna. Eftersom att alla 

människors tidigare kännedom ser olika ut så mottas signalerna olika av alla. Detta faktum är en av 

hermeneutikens grundstenar: att hon går in i sin tolkning med någon form av förförståelse.82 

Förförståelse är bland annat sådan som språk, som är direkt nödvändigt för att kunna ta till sig 

texten, och förståelse för genre.83 Men förförståelse är också den livsåskådning och alla de 

erfarenheter och vetskaper vi går in i läsningen med.

Texten i sig är även den ett uttryck för någonting – en egen form av förförståelse. Gadamer 

talar här om horisonter, om att vi förstår den horisont vi tolkar enbart genom vår egen. Det ingår i 

begreppet att det finns en viss distans mellan den egna horisonten och textens, men att de kan närma 

sig varandra och förhoppningsvis sammansmälta till en helt ny horisont. Det här kräver dock 

engagemang från tolkarens sida: lämnar texten henne oberörd finns inte heller någon anledning att 

försöka närma sig den.84 Förståelsen, och närmandet, av det vi vill tolka sker nämligen inte 

omedelbart. Det är en process. Man talar inom hermeneutiken därför om den hermeneutiska cirkeln; 

vi ser först till helheten av tolkningsobjektet, närmar oss sedan detaljerna för att sedan återvända till 

helheten med ny förståelse. Så fortsätter processen utan att den, teoretiskt, har någon ände precis 

som just en cirkel.85 Vi kan hela tiden förstå och närma oss objektet mer; om det så är en text, 

människa eller tillvaron i sig. Det är på det sättet vi tolkar allt kring oss – och vi kan inte undvika att 

göra det. Människan är en tolkande varelse som hela tiden ställer sig nya frågor för att förstå 

världen omkring henne bättre. Frågan om textens inre mening är således komplicerad, för även om 

texten är konstant i avseende av att den har den form som den en gång gavs av författaren (utom i 

fallet med omarbetningar av alla de slag) ges den genom läsaren och dennes liv ständigt nya 

ansikten och innebörder. 

Det finns inom litteraturvetenskapen många olika sätt tänka sig tolkande av en text och 

81 Åström (red.). 2008, s. 54.
82 Björn Vikström. Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 13.
83 Vikström, 2005. s. 21.
84 Vikström, 2005. s. 17, 44, 83.
85 Åström (red.). 2008, s. 54.
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jakten på dess mening. Finns det en tolkning av en text som är mer sann än andra? Och om så är 

fallet; vad grundar vi detta sanningsanspråk på? Om en författare, som författare ibland gör, går ut 

med sin egen tolkning av den egna texten; gör den i så fall alla andra ogiltiga? Har hon 

tolkningsföreträde i sin roll som skapare? ”Ja” säger vissa medan andra menar att texten, då den 

släppts fri för andra människor än författaren, kan tolkas fritt av alla och genom det får ett eget liv. 

Det finns också en fråga om huruvida man ska tolka texten utifrån kontextuella och intertextuella 

sammanhang eller om det helst bör läsas liksom den uppstått, existerar och alltid ska existera i ett 

vakuum. Dessa och andra tolkningsperspektiv kommer och går, såsom mycket annat, i trender. I 

dagens forskning är det dock den fria tolkningsteorin, där en tolkning är legitim så länge som den 

också är välmotiverad och grundad i texten, som dominerar liksom ett perspektiv där man menar att 

det finns en poäng med att också se utanför texten i sin tolkning.

Förmedlandet mellan författare, text, läsare och möjliga intertexter och kontexter är långt 

ifrån envägskommunikativt. Inläggen kastas vilt omkring i det stora samtalet och att möta en 

skönlitterär text, att tolka och samtala om den, att låta en horisontsammansmältning ske i det 

ensamma och gemensamma mötet med en text, är således ingenting som sker vare sig mekaniskt 

eller automatiskt. Det är en organisk process och någonting som man kan bli bra på. Med övning 

kan man bli en bättre läsare, tolkare och samtalare. Litteratur är förädiskt på så sätt; böcker i sig ger 

intrycket av platthet och oföränderlighet trots att innehållet är, som Chambers beskriver det, ett 

”mångskiftande universum”.86 Det märker vi inte minst när vi sätter oss ned med andra för att 

diskutera en text som vi alla har läst. Alla presenterar de tankar och känslor som väckts hos en själv, 

kanske skiljer sig de olika tolkningarna så mycket åt att man undrar om man ens har läst samma 

text, och tillsammans skapar man i processen en ny tolkning.87 Det för att vi går in i en läsning med 

våra olika förförståelser; våra olika kunskaper om, och också våra attityder till, allt det som rör 

innehåll och form.88 När vi sedan går in i ett givande samtal kring texten vidgar vi inte bara vår 

förståelse om texten i sig utan mycket mer: det sker inte bara en horisontsammansmältning mellan 

läsare och text, utan också mellan läsarna. 

Chambers boksamtalsteori bygger på just en sådan levande syn på mötet med en text och 

samtalet läsare emellan. Enligt honom är det, både i vardags- och undervisningssammanhang, 

många viktiga processer som äger rum då vi får tala om texter utifrån våra egna upplevelser av dem. 

Chambers talar om ett antal huvudsakliga utbyten som utgör ett boksamtal: utbytet av entusiasm, 

som kan uppstå ur både gillanden och ogillanden, och svårigheter och kopplingar som väckts i 

86 Chambers. 1993, s. 15.
87 Chambers. 1993, s. 23.
88 Chambers. 1993, s. 27.
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mötet med texten.89 Den sista kategorin handlar om att upptäcka mönster och sammanhang av olika 

slag – för människan, skriver Chambers, ”tycker inte om kaos, vi har svårt för det som saknar 

mening, det som förbryllar. Vi söker alltid efter sammanhang, letar efter mönster som visar hur 

saker hänger ihop på ett begripligt sätt. […] Det här är något vi ständigt gör i vårt vanliga liv, och vi 

gör likadant när vi läser”.90 I vårt sökande efter ordning i texten går vi, oundvikligen, också utanför 

den och hittar mönster även där. Dessa mönster delar Chambers upp i vad han kallar världen-till-

texten-samband (kontexten, med andra ord) och sådana som kommer fram då läsare jämför texter 

med varandra (intertext).91

Vi kan, utifrån vad Chambers säger, se att vi i vår läsning försöker ordna in texten vi möter i 

sammasystem som det vi skapar för resten av världen: alltså vår egen livsförståelse. Texten, om den 

väcker det engagemang som tilllåter horisonterna att närma sig varandra, både formas efter oss 

själva och formar om oss själva. Hur vi än förhåller oss till texten, till och med om vi direkt ogillar 

den, kan den ge oss något i det ständiga samtalet vi för med våra egna liv och de frågor vi ställer 

oss. De flesta möter säkerligen, någon gång i livet, en text som tycks ha kommer till en i exakt rätt 

ögonblick; en text som för det samtal, ställer frågor och kanske ger de svar man behöver i just den 

stunden. Sanningen är dock den att vi inte kan ge texten all förtjänst, utan också vi själva och andra 

människor är en viktig del i det mötet. Man kan ibland höra sägas om texttolkning, ofta sagt på ett 

förlöjligande vis, att man nog kan hitta vad man vill i en text bara man ”letar efter det”. Att en 

tolkning säger mer om tolkaren än om texten. Vilket nödvändigtvis inte är någonting negativt. Hade 

vi inte gått in i vår tolkningsprocess som de helt unika människor vi är, med våra unika bilder av 

världen, vad hade vi då egentligen kunnat säga varandra om texten efteråt? Hur skulle vi då kunna 

berika texten då vi tillsammans samtalar om den?

Praktik
Hur ska man då kunna använda det organiska, ständigt föränderliga textmötet inom 

religionskunskapsundervisningen för att diskutera livsfrågor? Om vi har en text som Småtrollen och 

den stora översvämningen, livsfrågor som dem som presenterats i den här studien, sådant som 

eleverna själva finner i sin läsning och inte minst oss själva som existentiellt frågande varelser; vad 

och hur kan vi göra för att få igång en värdefull diskussion? Hur ska vi, som Lars Lindström frågar 

sig i artikeln ”Sokratiskt samtal och reflekterande läsning” kunna ”skapa förutsättningar för en inre 

dialog med fiktiva gestalter och en förmåga att leva sig in i andras situation? Hur ska lärare bidra till 

att barn och ungdomar läser inte bara för att förstå vad en text handlar om utan också för att – 
89 Chambers. 1993, s. 18-24.
90 Chambers. 2001, s. 21.
91 Chambers. 2001, s. 23.
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genom att förstå någon annan – också bättre förstår sig själva?”92

Innan vi kan börja diskutera en text måste den självfallet också läsas. I skolsammanhang tar 

man då till antingen läsning i klassrummet, genom högläsning eller egen läsning, eller hemläsning.93 

Det finns för- och nackdelar med alla de här metoderna – men det är ett faktum att val av metod inte 

bara beror på vilken man pedagogiskt anser vara bäst utan också på hur skolverkligheten ser ut. Hur 

mycket tid har man till läsprojektet? Hur lång tid är det mellan lektionerna? Hur många exemplar av 

boken har man? Utöver dessa och liknande praktiska frågor har vi hela problematiken kring vilka 

metoder som både lärare och elever känner sig mest bekväma med. Sådana frågor måste man, även 

om man kan få vägledning genom metoder som Chambers, lösa utifrån det läge man befinner sig i.

Fördelen med en text som Småtrollen och den stora översvämningen är då att den lämpar sig 

väl för många olika metoder. Den är inte särskilt lång, 45 sidor med illustrationer på alla utom ett 

fåtal sidor, och såpass episodiskt uppbyggd att man enkelt kan anpassa mängden läsning inför varje 

tillfälle. Att det är en bok för yngre barn kan både stjälpa och hjälpa gymnasieungdomars 

engagemang i läsningen (mumintrollen är kanske själva redan älskade figurer) – men rent tematiskt 

och språkmässigt är den såpass enkel att de flesta elever bör kunna ta sig igenom och förstå texten 

på egen hand utan alltför stora problem. Dess enkelhet gör den också lättare att hålla aktuell i 

huvudet, om projektet dras ut över en längre tid, och att läsa om i utifall att det skulle behövas. 

När det kommer till elevers inledande tolkningar av texten finns det sedan en poäng både 

med att, inför första läsningen, slänga in dem vind för våg eller låta dem ta med sig några inledande 

tankar från lärarens håll. I vilket fall kan Janssons korta förord, som finns med i Alfabetas utgåva 

till texten och som det redan citerats flitigt ur här, vara ett värdefullt verktyg. Där introducerar 

Jansson sådant som berättelsens koppling till kriget, sökandet som tema och inspirationen från 

sagor hon växt upp med – utan att för den delen skriva läsaren på näsan med det. Där finns frön till 

tankar kring kontextualitet och intertextualitet som man kan ha stor glädje av i många delar av 

läsprojektet. Det är viktigt som lärare att man låter eleverna upptäcka texten på eget bevåg så 

mycket som möjligt; det är deras egna tankar man vill komma åt, inte att de ska reprisera ens egna. 

Att diskussionerna kommer handla om livsfrågor och -åskådning kan dock vara bra att framföra – 

liksom att samtalets fokus ligger på personlig reflektion och inte kunskap om detaljer i texten. Om 

inte annat är det viktigt för att eleverna inte ska stressas upp av att inte veta vad samtalet ska beröra. 

Återigen gäller det att anpassa sig efter skolverkligheten.

När texten lästs så är det dags att samtala om den. Ett boksamtal, skriver Chambers, börjar 

92 Lars Lindström. ”Sokratiskt samtal och reflekterande läsning”, Svensklärarföreningens årskrift nr 224, 2000, s.78.
93 Chambers. 2001, s. 92-95.

27



med att man väljer vad man ska samtala om. Man kan då som lärare styra diskussionsämnet eller 

låta gruppen forma samtalet genom att var och en ges utrymme att fritt lyfta fram det de tyckt varit 

viktigt.94 Ett styrt samtal kan fungera som ett effektivt sätt att kontrollera att texten faktiskt är läst 

och vad man kommer ihåg från läsningen, men det är först och främst det senare som är önskvärd. 

För att främja ett sådant samtal har Chambers tagit fram en princip för samtal där läraren, eller vem 

som nu leder samtalet, inleder sina frågor med ett ”jag undrar...” eller liknande formuleringar istället 

för en så klassisk skolfrågeinledning som ”varför...”.95 Just ”varför...” menar Chambers ofta har en 

förhörsliknande, och därför hämmande, klang och att det också gör frågan som följer för stor för att 

kunna besvara kortfattat.96 ”Jag undrar...” är då mer öppen och inbjudande. 

Med ett öppet sinne och frågor som inleds med ”jag undrar...” kan vi i samtalets början göra 

våra inledande utbyten av entusiasm, gillanden, ogillanden, problem och samband. ”Jag undrar om 

det var någonting speciellt ni gillade med boken?” är en bra början på ett givande samtal. Också 

frågan om det var någonting man ogillade – för det finns ett värde också i det man, så att säga, inte 

”håller med” texten om. Dessutom är det viktigt att våga vara kritisk mot en text: det är inte helt 

ovanligt att det i skolvärlden finns en uppfattning om att man inte får vara kritisk mot litteratur – 

särskilt den klassiska. Extra viktigt är det i ett samtal om litteratur då en smula strävhet åsikter 

emellan kan ha en engagemangsväckande effekt som man kan försöka hålla uppe i resten av 

samtalet. För det allra viktigaste i början av samtalet är att försöka finna just ett engagemang, en 

framåtdrift. Utan den blir diskussionen betydligt svårare att hålla igång.

Nästa steg i den gemensamma tolkningsprocessen, även om diskussioner kring ”bra och 

dåligt” nog vävs in genom hela samtalet, blir logiskt att gå närmare in på texten. Chambers kallar 

frågor som uppmuntrar eleverna att lyfta fram det de tänkt under sin läsning för allmänna frågor. 

Här kan man diskutera tankar kring språket och de associationer som texten väcker.97 Kring 

Småtrollen och den stora översvämningen kan vi exempelvis fråga frågor kring vilken genre man 

skulle placera den inom (exempel: ”Jag undrar om ni läst andra böcker som liknar den här? På 

vilket sätt liknar, eller skiljer sig, den från dem?”) och hur det egna livet, eller verkligheten 

överhuvudtaget, speglas i texten (exempel: ”Jag undrar om något i boken får er att tänka på något ni 

själva varit med om? Får boken er att tänka på det ni varit med om på något annat sätt?”). Med 

andra ord: intertexter och kontexter. Janssons förord är då intressant att diskutera utifrån en 

frågeställning som ”Jag undrar om någonting i Tove Janssons förord får er att se någonting nytt i 

94 Chambers. 2001, s. 98f.
95 Alternativa översättningar till Chambers' ”Tell me” skulle kunna vara ”berätta (för mig)” eller ”säg mig”. Det 

centrala är att frågeordet inbjuder till samtal och inte hämmar det. (Chambers. 2001, s. 61f.)
96 Chambers. 2001, s. 60.
97 Chambers. 2001, s. 109.
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texten?”. Jansson blir då själv närvarande i samtalet som tolkare av sin egen text; hur förhåller sig 

eleverna till det? Någon kanske lägger stor vikt vid förordet, någon annan mindre. I vilket fall kan 

det uppmärksamma intertextuella och kontextuella drag i berättelsen som man annars kanske gått 

miste om; Jansson själv och hennes sätt att genom texten förhålla sig till kriget och sagogenren.

Specialfrågor kallar Chambers frågor som ”hjälper samtalet på traven, så att barnet får upp 

ögonen för aspekter de hitintills inte fäst uppmärksamheten på”.98 Här kan man skjuta in frågor 

kring karaktärer, miljöer och händelser utan att för den skull beröva eleverna möjligheten att själva 

dra associationer. ”Vems berättelse är det?” och ”Vilken av personerna/platserna blev ni mest 

intresserade av?” är exempel på frågor som kan starta upp en diskussion kring sådant vi analyserade 

i texten utan att för den delen tvinga våra egna tankar på eleverna. Den första frågan rör egentligen 

vad som är mest centralt för berättelsen. Är det småtrollsfamiljens berättelse? Är det mumintrollets, 

mammans, pappans eller någon annans? Frågan kan ledas vidare med en undran om varför man 

tycker att det är just den eller de här karaktärernas berättelse; varför är just dessa mer centrala i 

elevens tolkning av texten? När man sedan diskuterar intresset för andra karaktärer kan man se dem 

som motiv i berättelsen som eleverna kanske inte finner lika centrala, men som ändå är viktiga på 

något annat sätt.

När man sedan befinner sig i slutet av samtalet kan man följa upp med en diskussion kring 

om det var någonting som någon annan i gruppen sagt som varit särskilt intresseväckande – något 

som förvånade eller öppnade upp nya dörrar i texten. Det är också tillfredsställande att sammanfatta 

och se hur man tillsammans hittat många aspekter av texten som man inte kunnat hitta på egen 

hand. Man kan på så sätt lyfta fram vilket budskap och vilka livsfrågor man hittat i texten; för även 

om vi har talat om många olika saker och kanske aldrig ens använt begrepp som livsfrågor och 

-åskådning i diskussionen (märk väl att de inte förekommit i frågeexemplen i det här kapitlet) så är 

det precis det som samtalet egentligen handlat om. Just därför kan berättelser vara ett bra sätt att 

diskutera livsfrågor som annars kan vara ett känsligt ämne; texten blir samtidigt en konkretisering 

av existentiella frågor och en distansering från det egna jaget:

Det kan för många ungdomar vara jobbigt att behöva vara alltför personlig, speciellt i en 
undervisningssituation. Genom att i stället ta del av, analysera och diskutera hur exempelvis 
relationer, sexualitet eller döden uttrycks i en film, i en bok eller på ett fotografi blir 
undervisningen mindre personlig och därmed kanske lättare för de elever som upplever 
samtalet om de egna livsfrågorna som närgångna. Det är förstås sedan positivt om analys av 
livsfrågor i populärkulturella fenomen i förlängningen kan väcka tankar och vilja att 
diskutera och reflektera över egna funderingar.99

98 Chambers. 2001, s. 111.
99 Löfstedt. 2011, s. 61.
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Det finns i samtalets karaktär en möjlighet för eleverna att själva kunna välja distans till sig själva 

och oberoende av hur man förhåller sig både kunna diskutera livsfrågor och uppnå läroplanens mål. 

Exakt hur samtalet utformas, vilka frågor som ställs och hur de ställs, måste förstås bygga på 

sammanhanget precis som inläsningen. Man måste förhålla sig till sin egen lärarroll, dynamiken i 

gruppen och den nivå som den arbetar på. Det allra viktigaste genom hela samtalet är att det hela 

tiden måste hållas öppet och ständigt ha eleverna själva i centrum. Det är, som Löfstedt skriver 

ovan, vår förhoppning att samtalet kan väcka en vilja att diskutera över egna funderingar. En sådan 

öppen samtalsform som Chambers beskriver är viktig då man ska diskutera livsfrågor just för att 

det, egentligen, inte är texten lika mycket som oss själva som står i centrum. Det är inte den mening 

vi hittar i texten lika mycket som den vi skapar som är intressant – liksom det är enklare att 

engagera elever i livsfrågor de själva tar fram, och som relaterar till dem, än att tvinga på dem 

sådana som är helt irrelevanta i deras liv. Hur ofta händer det inte att man, exempelvis, tvingats 

diskutera Oidipus', Hamlets eller Josef K:s kval utan att kunna relatera till deras dilemman? 

Dessutom utvecklar eleverna, genom att finna och diskutera mönster, förmågan att skapa mening i 

texten samtidigt som de också lär sig något om själva tolkningsprocessen, att mening inte är något 

bestämt som hittas utan något som skapas. Tolkningen, ensam och i grupp, är ingen rak väg:

Allteftersom samtalet utvecklas kommer det säkerligen till nya insikter, och även 
kommentarer man tror ska vara till hjälp, men som visar sig vara villospår eller 
återvändsgränder. Det kommer att berättas historier – världen jämförs med texten – och 
minnen av andra böcker kommer att dyka upp i diskussionen. Samtalet kommer att löpa hit 
och dit, vidareutveckla sig, gå på tomgång en stund (då ingen vet riktigt vad som ska sägas: 
ha tålamod, vänta, det kommer), gå i baklås, trassla till sig, hoppa vilt från ämne till ämne.100 

Allt detta hör samtalet och tolkandet till. Till och med sådant som vi tycker är problematiskt, som 

långa sidospår i diskussionen, har ett syfte. Lärarens roll är framförallt att finnas där för att då och 

då föra samtalet tillbaka till texten, hjälpa samtalet framåt med både allmänna och specifika frågor 

och emellanåt sammanfatta diskussionen. Frågorna ska vara, som Lindström uttrycker det, vara 

genuina; autentiska och öppna, utan självklara svar. De ska hjälpa till att ge fördjupad förståelse för 

de idéer som finns i texten och dess förhållande till våra liv.101 På det sättet kan man föra ett samtal 

som leder till någonting som är mer än bara ett utbyte av lösa tyckanden: ett utbyte av 

läsupplevelser, berikningar av varandras läsningar och en gemensam tolkning.102 Vi kan då också 

börja tala på allvar om de målsättningar vi finner i läroplanen för religionskunskapsundervisningen; 

att undervisningen ska rymma analys av argument i etiska frågor, framställda genom olika 

100 Chambers. 2001, s. 105.
101Lindström. 2000.
102 Chambers. 2001, s. 106f.
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uttrycksformer, utifrån elevernas egna ställningstaganden.103 Ofta lämnas elever, skriver Fagerström, 

för sig själva i samtal. Läraren är långt ifrån alltid närvarande då samtals används i undervisningen 

och den skriftliga inlämningen får ofta ersätta det muntliga förmedlandet.104 Hon pekar då, genom 

sin studie där hon presenterar ett boksamtalsprojekt som på många sätt liknar det som beskrivits här, 

på att det finns mycket att vinna i själva samtalet, med en engagerad och närvarande samtalsledare, 

både utifrån läroplanens målbeskrivningar och elevernas förståelse för sina egna livsfrågor.105

103 Skolverket. 2011.
104 Fagerström. 2000, s. 35f.
105 Det boksamtalsprojekt som Fagerström följt utfördes i grupper från förskola upp till femte skolåret och de texter 

som diskuterades var Annika Thors Sanning eller konsekvens (1997) och David Almonds Han hette Skellig (2000). 
De frågor som diskuterades bygger på Chambers och sträckte sig från frågor om gillanden och ogillanden till sådana 
om mönster, lärdomar och hur man själv förhåller sig till texten. Som exempel till den sista kategorin så fick 
eleverna diskutera vad de hade gjort om de själva fick gå in i texten och göra ändringar i den. (Fagerström. 2000.) 
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Happy end?

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.106

Det här har varit en studie om sökanden av många olika slag och frågan är nu, i slutet av just denna 

”berättelse”, vad vi har funnit. Vad kan vi säga om livsfrågor och berättelser, Småtrollen och den 

stora översvämningen och tolkningsprocesser i och utanför klassrummet? Kan vi, innan också den 

här texten når sitt slut och författare och läsare skiljs åt, nå vårt eget ”lyckliga slut” – en konsensus?

Vi har sökt efter innebörder och betydelser av livsfrågor och berättelser, både utifrån 

fenomenen i sig och utifrån styrdokumenten för gymnasieskolan, och vi har kommit fram till att de 

existerar i en form av symbios. Berättelser existerar just för att människan har livsfrågor; att hon 

vill försöka förstå sig på livet och formulera någon form av livsåskådning. Berättelser är också en 

viktig del av förmedlandet av tankar kring livet genom sin unika förmåga att inbjuda unga som 

gamla in i det stora samtalet. Livsfrågor och berättelser är båda uttryck för människans frågande, 

tolkande och sökande förhållande till världen: vi är existentiella varelser, vi kan inte gå genom livet 

utan att på något sätt förhålla oss till det. Vi lever våra livsfrågor och berättelser har en alldeles 

särskild plats i vår tillvaro för att de hjälper oss att forma vår personliga livssåskådning. Både i 

perioder av våra liv då vi aktivt söker svaren och då det sker på en mer undermedveten nivå. 

Att formulerade livsfrågor och berättelser är centrala delar av världens religioner och andra 

etablerade livsåskådningar är därför ingen slump på något sätt. När vi i religionskunskapsämnet 

studerar religioner och livsåskådningar så studerar vi inte ett system av färdiga svar på livsfrågor 

och berättelser som anpassats efter dessa: vi studerar människors uttryck för mötet med livet. Ett 

etablerat tankesystem är inte mer än ett ramverk, vari det finns lika många varianter som det finns 

människor som känner sig som en del av det. Livsfrågors och berättelsers roll i 

religionskunskapsämnet handlar därför mycket om att finna den enskilda människan också i det 

stora sammanhanget, liksom det stora sammanhanget i henne. Kanske är det en möjlighet för 

eleverna att hitta också sig själva i ämnet – vilket är grundtanken med livsfrågepedagogiken.

Livsfrågor, eftersom att de finns inom alla människor, finner vi således också i alla 

berättelser. När vi i den här studien sökt efter frågor om livet i den unika texten, Småtrollen och den 

stora översvämningen, kunde vi konstatera att också en liten text, om små troll och skriven för små 

barn, ställer många stora frågor. Frågorna i texten kommer från många olika håll – dels från 

106 Karin Boye. ”I rörelse”, ur Samlade skrifter av Karin Boye – Dikter. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1955 s.  
127.
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författaren och hennes sammanhang men också från den som tolkar den. Jansson skriver berättelsen 

under ett pågående krig utifrån sina egna tankar om ett lyckligt samhälle och en fredlig värld, 

utifrån sin egen livsåskådning. På andra sidan finns vi som tolkare, vi som läser berättelsen utifrån 

vår syn på livet. Textens ”inre mening” skapas i mångt och mycket i sådana möten mellan 

författare, läsare och sammanhang. Läsare i plural: för meningsskapande sker inte bara då vi 

ensamma tar del av texten, utan också då vi möter andra människor med sina egna förståelser av 

den. När vi frågar oss vilka livsfrågor som diskuteras i Småtrollen och den stora översvämningen är 

det, även om det i sig är en fokuserad läsning där vi letar efter en särskild aspekt av texten, inte en 

fråga med ett enhetligt svar. Vi kan, som vi gjort i den här studien, göra en tolkning av texten – men 

dess allra innersta mening finner vi i oss själva och tillsammans med andra. När man praktiskt 

arbetar med texten i undervisningen för att tematisera livsfrågor så är elevernas roll långt ifrån 

passiv. Det är det som väcks inom dem själva i mötet med texten och varandra som är det vi vill nå 

– genom det berikas inte bara texten, utan också eleverna själva och deras livsåskådning.

Sökandet efter en texts mening måste därför växa fram organiskt; i en process där frågorna 

vågar vara öppna, associationerna vågar vara fria och där vi kan hitta ett genuint engagemang. 

Under den här studiens gång har vi ständigt påmints om hur väl sammanflätat allt är intertextuellt 

och kontextuellt – hur levande allt hänger ihop i det stora samtalet. Ett samtal som i sig är ett evigt 

sökande efter mål och mening; svar på de stora frågorna. Livsåskådningar möts och smälter 

samman, landar ibland i möjliga svar som man kan vara tillfredsställd med, men ingenting är 

slutgiltigt. I vårt samtal kring Småtrollen och den stora översvämningen och livsfrågor möter vi 

varandra mitt bland alla dessa möjligheter. Och det är i mötet, i själva diskussionen, som hela 

projektet blir värdefullt. Det är runt den principen som hela samtalet bör byggas. 

Vari ligger då vårt ”happy end” efter samtalet? Det evigt omformbara, det aldrig slutgiltiga, 

är smått problematiskt i skolsammanhang. Prestationer ska bedömas, kurser ska nå sina slut och 

betyg ska sättas. Livsfrågepedagogiskt arbete och boksamtal av det slag som vi beskrivit här, med 

en fokus på det personliga meningsskapandet, är långt mer svårbedömt än kunskapstester om 

etablerade livsåskådningar och skolbokstolkningar av litteratur. Det som huvudsakligen är möjligt 

att bedöma på en skala är sådant som tolkningsförmåga, hur stor kunskapsbaserad referensram man 

har och hur deltagande man är vid samtalet och hur man där formulerar sig. De förmågor, 

kunskaper och insikter som utvecklas då man tematiserar livsfrågor genom att diskutera en text är 

inte helt enkla att sätta fingret på. Men det finns, även om det har skett en hel del förändringar under 

åren, fortfarande rum för sådana moment i den aktuella läroplanen: ämnet ska behandla elevernas 

egna ställningstaganden och sådant som ”trons och etikens betydelse för individers upplevelse av 
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mening och tillhörighet”. Man ser det fortfarande som viktigt att inte bara lära sig om religion och 

litteratur, utan också av och genom dem. 

Att använda sig av litteratur eller andra kulturella utrycksformer passar 

religionskunskapsämnets tvärvetenskapliga natur; som vi läser i ämnesplanen har religionskunskap 

”sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär 

tvärvetenskapligt”.107 Ett faktum som är nog så viktigt att trycka på i undervisningen för att visa på 

hur svårt det är att avgränsa religion som fenomen. Uttryck för det vi samlar in under det 

mångskiftande religionsbegreppet ser vi i alla delar av samhället och en av dess många aspekter är 

att det rör sig om det personliga livsåskådningsbyggandet – den ständigt pågående diskussionen 

kring livsfrågor som finns inom och mellan alla människor. I religionskunskapsämnets 

syftesbeskrivning läser vi:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 
utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 
tolkningar när det gäller dessa. […] Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner 
och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors 
värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika 
sätt att tänka och leva.108

Religionskunskapsämnet syftar till att bredda, fördjupa och utveckla förståelsen för hur människan 

möter livet, hur hon förhåller sig till det, hur och varför hon besvarar livsfrågorna som hon gör. För 

att göra det måste vi kunna se livsfrågor och -förståelse på både individuell och samhällelig nivå – 

förstå det lilla genom det stora och vise versa. Allt är det eviga samtalet, allt är livsfrågor. Allt vi 

tänker och gör är på något sätt länkat till vårt förhållande till livet. När vi för ett samtal kring 

livsfrågor utifrån Småtrollen och den stora översvämningen ser vi att texten inte bara handlar om en 

sak – utan att den kan handla om många olika beroende på vad som sker i mötet. Oss själva 

inräknat.

Det är pretentiöst att säga att ett samtal om en barnbok kan få gymnasieelever att bättre 

förstå ämnet, kulturen, världen och sig själva. Det är bara de själva som kan öppna sina inre dörrar, 

en process de befinner sig mitt uppe i, men kanske kan vi vara med att glänta på någon av dem. Vi 

strävar ständigt efter att göra religion och andra former av livsåskådningsbyggande till något 

levande, någonting mänskligt, i religionskunskapsundervisningen. Det finns ett syfte i att försöka 

förmedla att Janssons berättelse är ett uttryck för en livsåskådning, liksom religiösa urkunder en 

gång skrivits ned av människor med egna funderingar. Funderingar som inte skiljer sig från dem 

107 Skolverket. 2011.
108 Skolverket. 2011.
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som eleverna själva har och vilka de är fria att bemöta utifrån sig själva. Och att också det har en 

central plats i ämnet.

Religionskunskapen handlar om sökanden – för det är ett ämne som handlar om människor. 

Människan är en frågande, tolkande och sökande varelse; det är det som gör oss till dem vi är och 

det som förenar oss.Varje individs inlägg i det stora samtalet, individer som existerar nu och dem 

som gått före, är viktiga för att förstå helheten som vi kallar för kultur eller, kanske till och med, 

mänsklighet. ”Jag sökte er alltid, överallt” säger pappan till sin familj då de återförenas. På samma 

sätt fortsätter vi söka efter svar på livsfrågorna: alltid och överallt. 

Kanske finns det, någonstans, en absolut mening. I ett av sina många inlägg i det stora 

samtalet, citerat i början av det här kapitlet, säger Karin Boye just det: ”Nog finns det mål och 

mening i vår färd”. Många håller med henne, många gör det inte; samtalet förs framåt i tid och rum. 

Men hon säger också att det snarare är sökandet, vägen, i sig ”som är mödan värd”. Oberoende av 

om de finns svar eller inte så är frågandet det som skapar mening och därför växer vi som 

människor när vi på något sätt möter, och förhåller oss till, livsfrågor i våra liv. Vilket vi gör 

dagligen i det ”levande livet”, ofta utan att ens lägga märke till det, men också i mötet med texter 

och i samtalet kring dem. 

Med de orden kvarstår bara att säga att just den här berättelsen nått sitt slut. Happy end! 

Du skänkt mig denna bok och du har givit
allt det som här mitt hela hjärta sagt.
Det var en genklang av vad livet blivit
i blicken din, ett rim till rimmet lagt.109

109 Johann Wolfgang von Goethe. Väst-östlig divan, Stockholm: Atlantis, 2004, s. 113.
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