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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
 

 

Skolans religionsämne befinner sig inte på samma plats idag som för hundra år sedan. Föga 

förvånande – samhällen förändras, och skolan med dem. Från en konfessionell 

kristendomsundervisning med katekesen i centrum har ämnet sedan 1969 års läroplan ändrat 

beteckning till religionskunskap och är numera av icke-konfessionell karaktär.1 I ämnets 

syftesbeskrivning betonas att undervisningen ska ge eleven såväl kunskap om som förståelse 

för religion, och ”ta sin utgångspunkt i en samhällssyn präglad av öppenhet i fråga om livsstilar, 

livshållningar och människors olikheter”.2 Ämnet är med andra ord utformat för ett samhälle 

präglat av såväl religiös mångfald som sekularism, med ambitionen att främja förståelse och 

öppenhet individer och grupper emellan.  

 

Så, vad är det eleverna förväntas skapa förståelse inför? Ett på senare tid växande forskningsfält 

är det som kallas levd religion. Inom fältet ägnar man sig åt ett perspektivskifte: Fokus flyttas 

från religiösa dogmer, företrädares uttalanden och annan statisk förståelse av religion, till den 

faktiska vardagspraktiken. Man kritiserar de ”läroboks- och forskningsproducerade gränserna 

mellan olika religioner” och hävdar att dessa gränser ofta är betydligt suddigare i utövarens 

religiösa praktik.3 I ljuset av detta kan öppenhet och förståelse bland annat innebära en 

medvetenhet om religioners och livsåskådningars variationsrikedom, och dess tendens att vara 

någonting mer än det i läroboken beskrivna.  

 

Ett av religionsundervisningens studieobjekt är identitet. Enligt läroplanen ska kursen 

Religionskunskap 1 bland annat behandla: 

                                                        
1 ”Religionsundervisning”. Nationalencyklopedin. https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/religionsundervisning (hämtad 2019-04-20) 
2 ”Religionskunskap”. Skolverket, 2011, 137. 
3 Enstedt, Daniel och Plank, Katarina. Levd religion: Det heliga i vardagen. Lund: Nordic Academic Press, 2018, 
9. 
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Individers 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.4 

I denna uppsats tar jag fasta på delar av just detta utdrag: Relationen mellan skrifter och 

identitet. Ur perspektivet levd religion vill jag utforska skriftens roll för den enskildes 

identitetsskapande. Hur kan vi i religionsundervisningen närma oss detta på ett sätt som främjar 

öppenhet och förståelse? 

 

Då studier har visat att det i svenska religionsklassrum ofta råder en sekularistisk diskurs, där 

det icke-religiösa tolkas som normalt och neutralt.5 syftar mitt arbete särskilt till att öka 

förståelsen för religiositet, även om jag hoppas att samma verktyg ska ge positiv effekt i båda 

riktningar. Min utgångspunkt är att förståelse för det egna ofta kan ge ökad förståelse för det 

främmande, och att ett verktyg därför kan vara att belysa likheterna mellan hur religiös och 

icke-religiös livsåskådning skapas. För att förstå vilken funktion en skrift som bibeln kan fylla 

för den kristna kan ett första steg vara att se till det redan kända: Vilken funktion kan 

skönlitteratur fylla för människors identitetsskapande? Mitt syfte är inte att likställa romanen 

och den religiösa urkunden, men att söka det gemensamma. Sannolikt finner vi att gränserna 

mellan religiöst och icke-religiöst identitetsskapande kan vara ”suddiga”.  

 

 

1.2 Frågeställning 
 

För att fylla ovan beskrivna syfte blir uppsatsens frågeställning följande: Vilka 

överlappningar går att finna mellan individers framställningar av sitt identitetsskapande i 

förhållande till bibeln, och identitetsskapande i förhållande till skönlitteratur? 

 

 

 

 

                                                        
4 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 
Skolverket, 2011, 138. 
5 Kittelmann Flensner, Karin. Religious education in contemporary pluralistic Sweden. Diss., Göteborg: 
Göteborgs universitet, 2015, 285.  
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1.3 Avgränsningar 
 

Studien kräver vissa avgränsningar. För det första vill jag markera att det rör sig om en studie 

av individers framställningar av sitt identitetsskapande. Jag kommer att analysera ett antal 

essäer om mötet med litteraturen, och alltså inte genomföra en direkt sociologisk eller 

socialpsykologisk undersökning av det faktiska identitetsskapandet. Det finns ingenting som 

garanterar att essäförfattarnas framställningar beskriver verkligheten. Att det endast är essäerna 

som utgör grund för min analys betyder dock inte att jag är begränsad till att göra samma 

tolkningar av essäförfattarnas identitetsskapande som de själva skulle göra. Med hjälp av de 

analysfrågor som ställs kommer jag troligtvis kunna dra slutsatser som studieobjekten inte 

själva skulle dragit.   

 

Vidare har jag valt att göra en avgränsning vad gäller religiös tillhörighet bland studieobjekten: 

Jag jämför läsare av skönlitteratur med kristna läsare av bibeln. Denna avgränsning har främst 

praktiska skäl: Det har varit svårt att finna jämförbart material där exempelvis muslimer 

beskriver sitt identitetsskapande i relation till koranen. I läroplanen för religionskunskap ligger 

sedan 2011 en viss tonvikt vid just kristendomen och det kristna kulturarvet, men jag anser inte 

att denna tonvikt i sig motiverar min avgränsning. Ett vidare perspektiv hade varit berikande.  

 

Något som också bör påtalas är den genremässiga relationen mellan Bibeln och skönlitteratur. 

Bibeln är å sin sida en samling böcker av skiftande genrer, däribland exempelvis brev och 

lagtexter som inte är av direkt skönlitterärt slag. Detta ser jag dock inte som ett problem för min 

undersökning, då syftet inte är att likställa de två, utan att söka likheter i deras funktion för 

identitetsskapande.  

 

 

1.4 Material 
 

Det material som ligger till grund för undersökningen utgörs av tre essäsamlingar. En behandlar 

ett antal kristnas relation till bibeln, och två behandlar två läsares relation till skönlitteratur: 
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Boken om oss alla : Tretton röster om Bibeln, Erik Aurelius och Mikael Winninge (Red.)  

Essäsamling utgiven av Bibelsällskapet, vars arbete syftar till att göra bibeln ”känd, tillgänglig 

och använd”.6 Boken utgörs av tretton essäer, skrivna av tretton kristna skribenter. Alla har de 

fått svara på frågan om vad bibeln betyder i deras verklighet. Av de tretton essäerna har jag valt 

att använda tre i min analys. De valda essäerna är författade av Katrine Marçal, författare och 

krönikör, Niklas Rådström, författare och professor i berättande för scen, film och media, samt 

Jesper Svenbro, författare och professor i klassisk filologi.7 Urvalet motiveras under 

metodavsnittet.  

 

I’d rather be reading : The delights and dilemmas of the reading life, Anne Bogel 

Anne Bogel driver både blogg och podcast på temat litteratur och läsning.8 I 21 korta essäer 

beskriver hon olika aspekter av sitt läsande liv. Essäerna har ofta en tydlig koppling till identitet 

och identitetsskapande, med titlar som The Readers I Have Been och Book People.   

 

Fängslad : Essäer om lust till litteraturen och läsningens plats i livet, Tatjana Brandt 

Tatjana Brandt, skribent, poet, och litteraturvetare, skriver fem essäer om läsning och litteratur.9 

Essäerna består av djupdykningar i olika författarskap och litterära verk som på olika sätt varit 

betydande för Brandt, med ständiga reflektioner kring hur läsningen har relaterat till hennes 

egna liv och livserfarenheter.   

 

 
1.4.1 Materialets möjligheter och svårigheter 
 
De tre böckerna har till stor del valts på basis av genre. Att valet föll på just essän som genre 

beror på att jag bedömer den som särskilt lämplig för uppgiften. Essän är semiformell till sin 

karaktär: Författaren diskuterar ett bestämt ämne på ett personligt sätt.10 Den personliga prägeln 

är väsentlig i sammanhanget, då jag vill undersöka individers personliga relation till läsning 

                                                        
6 Aurelius, Erik och Winninge, Mikael. Boken om oss alla : Tretton röster om Bibeln. Uppsala: Bibelsällskapets 
förlag, 2015, baksidestexten.  
7 Ibid, 9. 
8 Bogel, Anne. I’d rather be reading : The delights and dilemmas of the reading life. Baker Pub Group, 2018. 
9 Brandt, Tatjana. Fängslad : Essäer om lust till litteraturen och läsningens plats i livet. 2 uppl. Helsingfors: 
Förlaget, 2017. 
10 ”Essä”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/essä 
(Hämtad 2019-05-19) 
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och skrift. Jag är alltså inte i första hand intresserad av att analysera texter med en normativ 

ansats. Ambitionen är att därigenom komma närmare vad som betecknas levd religion: 

Individers identitetsskapande i förhållande till skrift snarare än forskares eller religiösa 

företrädares föreställningar om detsamma.  

 

Värt att nämnas är att de personer jag kommer att studera inte kan anses vara representativa för 

ett helt samhälle. Snarare är detta personer med ett särskilt intresse för läsning och litteratur. 

De arbetar alla som författare eller skribenter till vardags, och de är alla personer som har valt 

att författa essäer om sitt eget läsande, vilket i någon mån sållar dem till samma kategori. Jag 

anser dock att denna snedrepresentation främst är till min fördel. Jag använder mig av en 

narrativ teori, enligt vilken litteratur, eller åtminstone narrativ, är av betydelse för alla 

människor. Mina studieobjekt har förmodligen reflekterat mer över litteratur och narrativ än 

gemene man, och kan därför anses befinna sig långt ut i ena änden av ett slags kontinuum på 

vilket vi alla befinner oss. Mina resultat kan därför förmodas bli mer renodlade och tydliga 

exempel på vad som skulle kunna vara allmänmänskliga tendenser.   

 

 

1.5 Teori 
 

 

För att kunna besvara min frågeställning behöver jag artikulera ett antal analysfrågor. 

Analysfrågorna grundar sig i nedan presenterade teorier om identitet, livsåskådning, narrativ 

samt en litteraturvetenskaplig teori om läsning som transaktion.  

 

1.5.1 Identitet, kultur och livsåskådning 
 

Identitet är ett mångtydigt begrepp som ofta har använts med viss vaghet. Också själva 

fenomenet kan förstås på olika sätt. Historiskt sett har fenomenet huvudsakligen förståtts i 

essentialistiska termer, som individens kärna eller innersta väsen, medan den idag vanligaste 

förståelsen är socialkonstruktivistisk. Istället för att se identitet som något från födseln givet 

anses den vara konstruerad i relation till andra människor och samhällelig kontext.11 Att den 

socialkonstruktivistiska förståelsen har blivit dominerande syns även i kursplanen för 

                                                        
11 von Brömssen, Kerstin. Tolkningar, förhandlingar och tystnader : Elevers tal om religion i det mångkulturella 
och postkoloniala rummet. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2003, 59f. 
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Religionkunskap 1, där identitet antas ”formas utifrån till exempel skriftliga källor”12 (min 

kursivering). 

 

Begreppet är brett och tjänar därför på att delas in i ett antal underkategorier. Sociologen Jonas 

Stier talar exempelvis om identitetsbegreppets olika förståelsenivåer. På en biofysisk nivå kan 

identitet studeras med fokus på kroppsliga aspekter. På miljönivån studeras den geografiska 

platsens betydelse för identiteten. Vad denna studie beträffar kommer uppmärksamheten riktas 

mot kulturens och religionens betydelse för identitetsskapandet, vilket troligen rör sig på vad 

Stier kallar den psykologiska nivån samt gruppnivån.13 

 

På den psykologiska förståelsenivån handlar identitet om faktorer som självbild och 

självuppfattning – föreställningar om jaget. 14 Enligt Natur & Kulturs Psykologilexikon syftar 

självbild främst på föreställningar om den egna personen: Hur man agerar i olika situationer, 

vad man ser som centralt och viktigt i sitt liv, samt vad man har för ambitioner för sin framtid. 
15 Begreppet självuppfattning handlar i huvudsak om värderingar kring dessa föreställningar 

om självet: Exempelvis idealisering eller nedvärdering av den egna personen. 16 Dessa 

psykologiska aspekter rör sig om vad jag i denna uppsats kommer att tala om som individuell 

identitet, och identitetsskapande på individnivå.  

 

Stier poängterar att religion är en betydande komponent i individens identitet. Därför vill jag 

under min identitetsdefinition också addera en definition av begreppet livsåskådning. Jag väljer 

här att använda Bråkenhielms, Essungers och Westerlunds definition där en livsåskådning anses 

omfatta: 
 

(1) teoretiska föreställningar om människan och världen samt därmed sammanhängande värderingar 

och känslor, (2) som bidrar till människors svar på eller åtminstone förhållningssätt till existentiella 

frågor och (3) ger vägledning och inspiration i det personliga handlandet. 17 

                                                        
12 Skolverket. 2011, 138. 
13 Stier, Jonas. Identtet : Människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur, 2003, 21f. 
14 Ibid, 22 
15 Egidius, Henry. Självbild. Natur och Kulturs Psykologilexikon. 2005. 
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=sj%C3%A4lvbild (Hämtad 2019-05-20) 
16 Egidius, Henry. Självuppfattning. Natur och Kulturs Psykologilexikon. 2005. 
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=sj%C3%A4lvuppfattning 
 (Hämtad 2019-05-20) 
17 Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria & Westerlund, Katarina. Livet enligt människan. Stockholm: Nya 
Doxa, 2013, 16.  
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Definitionen passar mina syften väl då den fångar in såväl funktionella som substantiella 

aspekter. Den poängterar livsåskådningens roll vad gäller individens förhållningssätt till 

existentiella frågor – frågor som såväl religiösa som icke-religiösa har att förhålla sig till. Jag 

kommer att söka efter livsåskådning hos såväl skönlitteratur- som bibelläsare.  

 

För att konkretisera punkten (1) söker jag exempelvis efter tecken på en grundhållning. 

Begreppet grundhållning är hämtat ur Jeffners livsåskådningsdefinition, och syftar på 

föreställningar om tillvaron i stort, såsom en grundläggande tillit eller misstro inför alltet.18 Vad 

gäller ”föreställningar om människan” (min kursiv) söker jag dels efter människosyn, i form av 

mer allmänna föreställningar om människan som art, men väljer också att räkna in självbild. 

Tanken bakom detta är att de föreställningar individen har om människan i praktiken bör hänga 

tätt samman med de föreställningar hen har om sig själv, sina egna syften och värden. Genom 

att se också självbilden som del av en livsåskådning kommer vi kanske ännu närmare en 

gångbar livsåskådningsdefinition, särskilt ur ett levd religion-perspektiv.  

 

Livsåskådningsdefinitionen drar också tydliga kopplingar mellan livsåskådning och 

värderingar. I denna uppsats kommer alltså värderingar ses som en del av individens 

livsåskådning, och därmed en del av identiteten. 

 

Stier talar också om identitet på gruppnivå. Här åsyftas individens känsla av sammanhållning, 

tillhörighet och delaktighet i ett kollektivt beteende.19 Även här har religion och övrig kultur en 

viktig roll: Med dem kommer föreställningar om vad som är för gruppen eftersträvansvärda 

handlingar och beteenden.20 Stier menar att den religiösa identiteten ofta kommer med ett paket 

av värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och 

beteendemönster, och på en gruppnivå kan individen skapa sin identitet genom att låta nyss 

nämnda uttryck markera tillhörighet till gruppen. 21 

 

Distinktionen mellan gruppidentitet och individuell identitet kan ibland vara otydlig, inte minst 

då det rör frågor om moral, värderingar och hur man bör handla. Om vi betraktar människan 

                                                        
18 Ibid, 15. 
19 Ibid, 67f 
20 Ibid, 66. 
21 Ibid, 71. 
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som en i grunden social varelse skulle i det mesta av vårt handlande kunna ses som uttryck för 

”delaktighet i ett kollektivt beteende”, och därför del av en gruppidentitet.  I denna uppsats 

väljer jag dock att tala om gruppidentitet eller identitetsskapande på gruppnivå endast då mina 

studieobjekt på ett tydligt sätt hänvisar till denna känsla av sammanhållning, tillhörighet eller 

delaktighet. Vad termen grupp beträffar kommer jag att vara öppen för olika sorters grupper: 

Gruppen människor, gruppen kristna eller andra typer grupper som mina studieobjekt tycks 

känna identifikation med. 

 

 

1.5.2 Identitet som narrativ – den personliga myten 
 

Ett ytterligare perspektiv jag vill addera till min förståelse av identitetsbegreppet är det 

narrativa perspektivet. Grundtanken i en narrativ identitetsteori är att människan till sin natur 

värderar berättelsen. Dan P. McAdams, professor i psykologi, presenterar en narrativ 

identitetsteori enligt vilken individens identitet rentav bör förstås som just en berättelse, eller 

en personlig myt.22 Teorin bygger på idén om att människan organiserar sina erfarenheter enligt 

en narrativ struktur. Mening konstrueras genom kausalitet, och någonting tillsynes meningslöst 

kan därför upplevas meningsfullt i ljuset av det som hände senare. Individen skapar så en 

berättelse om sig själv, och tillskriver också personer i sin omgivning olika roller och betydelse 

i denna livsberättelsen.23 

 

Själva begreppet myt definieras av McAdams som en berättelse som fångar ett samhälles 

grundläggande psykologiska, sociologiska, kosmologiska och metafysiska sanningar. Han 

skriver att ”A society’s myths reflect the most important concerns of a people.”24 Historiskt sett 

har dessa samhällsbärande berättelser med större självklarhet inneburit just religiösa myter. 

Den religiösa myten har, med sitt paket av värderingar och idéer om hur livet bör levas, på ett 

naturligt sätt inkorporerats i den religiöses egen berättelse. Myten har placerat jaget i ett större, 

narrativt sammanhang. Den har med andra ord haft en avgörande betydelse för människors 

identitet; deras sätt att förstå självet och tillvaron. Den narrativa identitetsteori McAdams 

presenterar tar dock sin utgångspunkt i ett sekulariserat, och vad han kallar demytologiserat, 

                                                        
22 McAdams, Dan P. The Stories We Live By : Personal Myths and the Making of the Self. New York: W. Morrow, 
1993, 34. 
23 Ibid, 91. 
24 Ibid, 34. 
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samhälle. Religion är idag något individen i högre utsträckning väljer. Denna utveckling får 

enligt McAdams konsekvenser för människors identitetsskapande: ”Because our world can no 

longer tell us who we are and how we should live, we must figure it out on our own”.25 

 

Detta får till följd att människors identitet idag bör förstås som just personliga myter. Individen 

har fortfarande samma frågor att besvara, om jaget och tillvaron, men svaren hämtar man från 

mer spridda källor. I bygget av den personliga myten kan såväl religiösa som icke-religiösa 

källor komma att bli betydelsefulla. Skönlitteratur är en annan av de källor McAdams lyfter 

fram som betydelsefulla. I litteraturen hittar vi redan som barn ”motivational patterns”, mönster 

för vad som är eftersträvansvärt.26 Litteraturen bidrar också till individens imagery, ’bildspråk’, 

det vill säga det galleri av bildliga och andra sinnesrelaterade sätt att beskriva och förstå 

verkligheten.27 Läsning kan alltså fungera som ett av många sätt att möta nya perspektiv och 

tankegångar. I mötet med dessa alternativa tros- och värdesystem formar individen efter hand 

en personlig ideologi, med ett personligt förhållningssätt till exempelvis religion, etik och 

politik. Mytskapandet beskrivs därför av McAdams som ett experimenterande: man möter 

alternativ och man prövar sig fram till sitt eget sätt.28  

 

McAdams identitetsteori blir intressant för min undersökning ur flera aspekter. För det första 

stärker McAdams teori kopplingarna mellan identitetsbegreppet och livsåskådningsbegreppet. 

McAdams sätter ytterligare fokus på hur individen har att förhålla sig till existentiella frågor, 

även i en tid där vetenskapen kan anses ha besvarat vissa av de frågor man tidigare behövde 

religion för att besvara. För det andra kan teorin bidra till att förklara litteraturens, eller 

narrativens, roll i ett sekulariserat samhälle. Teorin kan bli en nyckel till att förstå de 

överlappningar som finns mellan identitetsskapande i relation till bibeln och skönlitteratur – 

den narrativa formens funktion. 

 

 

1.5.4 Rosenblatts transaktionsteori om litteraturläsning 
 

Louise Rosenblatt var med sin teori för litteraturläsning, presenterad första gången 1938 i 

                                                        
25 Ibid, 35. 
26 Ibid, 34ff. 
27 Ibid, 53. 
28 Ibid, 94. 
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förstaupplagan av Literature as Exploration, en av de tidigaste med att uppmärksamma läsarens 

viktiga roll i läsakten. Istället för att se läsningen som en envägskommunikation med texten 

som sändare och läsaren som mottagare, erkändes nu läsaren som medskapare. Läsarens 

erfarenheter, föreställningar och sociala kontext sätter enligt teorin texten i ett visst ljus, vilket 

påverkar meningsskapandet. Mellan läsare och text sker med andra ord en ömsesidig 

transaktion av information och mening. Detta har givit Rosenblatts teori beteckningen ”a 

transactional theory”, en transaktionsteori.29  

 

Enligt Rosenblatts teori skapar alltså läsaren texten, men litteraturen har också en stor potential 

att forma läsaren, på flera plan. Med begreppet litteratur syftar Rosenblatt närmare bestämt på 

skönlitteratur. Ett av skönlitteraturens främsta värden anses vara det estetiska. Rosenblatt driver 

dock tesen att vi, utan att förringa detta estetiska värde, också bör erkänna skönlitteraturens 

sociala värde och potential.30 Rosenblatt, som skriver ur ett undervisningsperspektiv, och lyfter 

fram barn- och ungdomstiden som en särskilt formativ period, då individen formar sin 

personlighet och sina ideal.31 Därför menar Rosenblatt att litteraturundervisningen kan fylla en 

betydande roll i fostrandet av demokratiska medborgare. Socialt ses skönlitteraturen som ett 

viktigt medium för förmedlandet av kulturella mönster. Det kan röra sig om mönster för moral, 

värderingar, synen på vad som är eftersträvansvärda egenskaper och ett gott handlande.32 

Rosenblatt ser det som närmast omöjligt att diskutera ett litterärt verk utan att också beröra den 

typen av frågor. Med andra ord: Frågor som berör identitet. 

 

Vad gäller skönlitteraturens estetiska värde anser Rosenblatt att estetisk text skiljer sig från 

facktext i det att den inte kan sammanfattas av någon annan och fortfarande bära samma 

väsentliga information. En dikt kan inte läsas åt dig, den måste upplevas direkt.33 Genom att 

själv konsumera (och konstruera) litteratur får läsaren möta ett brett spektrum av personligheter 

och perspektiv. Hen har möjlighet att vinna erfarenhetsbaserad kunskap genom litteraturen, där 

hen får möta en mängd situationer, ofta ur ett förstapersonsperspektiv. Med tiden kan så 

                                                        
29 Rosenblatt, Louise. Literature as exploration. 5 uppl. New York: The Modern Language Association of 
America, 1995, 26.  
30 Ibid, 22. 
31 Ibid, 3. 
32 Ibid, 16. 
33 Ibid, 32f. 
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läsningens kombination av sociala och estetiska värden resultera i vad Rosenblatt kallar social 

sensibilitet hos läsaren – en fördjupad förståelse för medmänniskorna såväl som sig själv.34  

 

Rosenblatt poängterar dock att litteraturens personlighetsutvecklande effekt bör ses som 

kumulativ. Social sensibilitet är inget man tillskansar sig genom bara en läsupplevelse, utan 

effekten av återkommande läsning. Litteraturen är dessutom endast en av flera källor till en 

individs värdegrund. Enligt Rosenblatt måste det lästa i någon mån överensstämma med de 

dominerande samhällsidéerna och individens tidigare föreställningar för att få fäste hos 

individen. Texten landar med andra ord inte i läsaren som på en tom projektionsyta – den möter 

en redan existerande identitet.35  

 

Rosenblatts transaktionsteori blir relevant för min undersökning i det att den på flera sätt kan 

synliggöra paralleller mellan identitetsskapande i relation till bibeln respektive annan 

skönlitteratur. För det första visar teorin kopplingar mellan läsning och utvecklandet av 

exempelvis attityder, värderingar, moral och föreställningar. Teorin knyter an till McAdams 

syn på människans narrativa läggning och berättelsen som viktigt verktyg för individers 

identitetsskapande och förhållningssätt till sin omgivning. Rosenblatt konkretiserar idén 

ytterligare genom att peka på att den narrativa litteraturen har en unik kombination av estetiska 

och sociala värden, och låter läsaren utvecklas genom att vinna erfarenheter ur ett slags 

förstapersonsperspektiv.  

 

För det andra bedömer jag Rosenblatts undervisningsperspektiv som passande i sammanhanget. 

Rosenblatt talar i huvudsak om elevers läsning, och sätter därför särskilt fokus på läsningens 

personlighetsutvecklande potential. Detta synsätt kan med fördel översättas till det religiösa 

eller kristna sammanhanget, där människan ofta erkänner sig ofullkomlig i relation till något 

större, något ultimat gott och sant. Också för Rosenblatt rör det sig om fostran och personlig 

utveckling mot ett visst mål: Det gäller fostran av demokratiska medborgare. Detta kan anses 

handla om viss livsåskådning, vilket gör teorin särskilt relevant i relation till uppsatsens 

intresseområde: Livsåskådningsmässigt identitetsskapande i relation till skrifter. För det tredje 

finner jag Rosenblatts syn på litteraturens begränsade påverkansmöjlighet relevant. Att läsaren 

                                                        
34 Ibid, 175f. 
35 Ibid, 188. 
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inte ses som en öppen mottagare för vilka värderingar eller idéer som helst går att koppla till 

frågan om bibelsyn och olika förhållningssätt den kristne kan ha till bibeltexten. 

 

 

1.6 Metod 
 

1.6.1 Materialurval 
 
Som nämnts i materialdelen är texterna valda på basis av genre. Tillgången till lämpliga 

essäer om bibelläsning visade sig dock vara begränsad. Boken om oss alla : Tretton röster om 

Bibeln blev därför en given del av materialet, och därtill försökte jag hitta essäer om 

skönlitterär läsning där författarnas syften och stilnivå var jämförbara. Essäsamlingar med 

mindre personliga och mer systematiska framställningar valdes därför bort, till förmån för 

sådana där den personliga upplevelsen står i centrum.  

 

Brandts och Bogels essäsamlingar analyseras i sin helhet, medan jag ur Boken om oss alla : 

Tretton röster om Bibeln väljer att analysera tre essäer: Marçals, Rådströms och Svenbros.  

Att valet föll på just dessa tre beror på att de gemensamt fångar in de flesta av de många 

perspektiv som lyfts i samlingen som helhet. 

 

 

1.6.2 Innehållslig idéanalys  
 
I utformandet av min metod har jag använt mig av Carl-Henric Grenholms Att förstå religion : 

Metoder för teologisk forskning.36 Grenholm poängterar att man i studiet av en text för det 

första måste vara medveten om textförfattarens syften och textens form: Vad har författaren för 

avsikt med texten, och vad kan jag som läsare förvänta mig av genren? Man bör exempelvis 

klargöra om författarens avsikt är att uttrycka sig neutralt eller argumentera för egna åsikter. 

För det andra behöver jag vara medveten om mina egna syften och frågeställningar. Är mitt 

syfte exempelvis att förstå och beskriva ett innehåll, eller att också ta ställning till det?37 

 

Som tidigare nämnts föll valet på att analysera essäer. Innehållet i dessa essäer är personligt. 

Det kan inte betraktas som vad Grenholm kallar ”systematiska framställningar av filosofiska 

                                                        
36 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning, Lund: Studentlitteratur, 2006.  
37 Ibid, 200f. 
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tankesystem”, men inte heller som ”ideologisk argumentation för en bestämd (…) 

ståndpunkt”.38 Dessa författare beskriver sin personliga relation till bibel och bibelläsning, 

respektive skönlitteratur och skönlitterär läsning, men utan att argumentera för sin sak eller ha 

en direkt normativ ansats. Jag tolkar det som att essäförfattarnas syfte i första hand är att 

inspirera sina läsare: Inspirera till läsning och till egna reflektioner. Jag kan alltså vänta mig 

tämligen osystematiserade framställningar, där åsikter såväl som personliga upplevelser 

blandas. Det finns inte heller några krav på att det författarna uttrycker ska vara underbyggt av 

något annat än den egna känslan.  

 

Vidare är mitt eget syfte att undersöka det identitetsskapande som sker i mötet mellan läsare 

och bibel respektive skönlitteraratur. För att uppfylla detta syfte har jag valt att utföra en 

innehållslig idéanalys, om än en modifierad form av den metod Grenholm beskriver.  

 

Enligt Grenholm har den innehållsliga idéanalysen tre delsyften: 1) beskriva och klargöra 

textens innehåll, 2) klargöra textens logiska struktur och sambandet mellan olika ståndpunkter 

och argument, samt 3) ta ställning till om författarens utsagor är rimliga och godtagbara.39 I 

analysen av essäerna är punkt (1) viktig.  I någon mån är också den andra punkten relevant, 

även om det inte handlar om direkta argument. Sambanden såväl inom som mellan essäerna 

behöver analyseras för att klargöra vilka typer av identitetsskapande vi ser prov på och vilka 

överlappningar som finns. Grenholms tredje delsyfte, att ta ställning, har jag däremot helt 

lämnat därhän. Jag har ingen avsikt att bedöma huruvida det essäförfattarna beskriver är rimligt 

eller godtagbart. 

 

För att genom en innehållslig idéanalys kunna tolka och förstå ett material behövs enligt 

Grenholm ett gångbart analysspråk. Analysspråket ska fungera som en ”klargörande 

terminologi” för de studerade texterna.40 I denna uppsats kommer mitt analysspråk att utgöras 

av terminologi hämtad från Stiers, Rosenblatts och McAdams teorier, samt egna distinktioner, 

som den mellan individuell identitet och gruppidentitet.  

 

 

                                                        
38 Ibid, 202. 
39 Ibid, 213f. 
40 Ibid, 216. 
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 1.6.3 Analysfrågor 
 

Givet min metod, och för att analysen ska bli något mer än ett antal referat, har jag också valt 

att formulera ett antal analysfrågor. Analysfrågorna är utformade med utgångspunkt i min 

teoridel, för att fånga in olika aspekter som kan vara av betydelse för att kunna besvara min 

överordnade frågeställning.  

  

I analysen ställs följande frågor till respektive essä: 

 

1. Vilka typer av identitetsskapande ger de olika essäförfattarna uttryck för? 

2. Vilka livsåskådningskomponenter är involverade i det identitetsskapande som sker? 

3. Vilken funktion tillskriver essäförfattarna bibelns respektive skönlitteraturens narrativa 

form? Med andra ord: Vad betyder det att det är just berättelser de konfronteras med?  

4. Vilka förhållningssätt tycks essäförfattarna ha till texten och de föreställningar, 

värderingar och annat som uttrycks där? (Frågan relaterar till Rosenblatts 

transaktionsteori och förhållandet mellan läsare och text) 

 

 

 

1.7 Tidigare forskning 
 

Denna studie rör sig i gränslandet mellan det litteraturvetenskapliga fältet och tros- och 

livsåskådningsvetenskapen, och jag kommer därför att presentera tidigare forskning från 

respektive fält: Dels forskning kring läsning och identitetsskapande, ur historiskt och nutida 

perspektiv, och dels en inblick i forskningsfältet levd religion.   

 

1.7.1 Läsning och identitetsskapande 
 
Att läsning kan bidra till individens självkännedom och identitet är idag ett vida accepterat 

faktum, och mängder av studier har gjorts på ämnet. Forskning visar att det var under 

medeltiden detta självreflexiva läsande tog sin början. Läsning blev då en viktig del av det 

filosofiska konceptet meditari – att kontemplera och reflektera över olika frågor. Dels ansågs 

läsningen ge givande material åt dessa reflektioner, och dels sågs själva aktiviteten som särskilt 

gynnsam, då den på ett lämpligt sätt tvingade läsaren att begränsa övriga sinnesintryck och 
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fokusera inåt.41 André Wilmart är en av de forskare som studerat texter producerade under 

denna period. Wilmart såg hur texter från 1100-talet och framåt i högre utsträckning innehöll 

personliga reflektioner och uttryck – författarna tycktes ha utvecklat en större självkännedom. 

Denna utveckling kopplade Wilmart samman med den nya, kontemplativa läskultur som vuxit 

fram hos medeltidsförfattarna.42 

 

Läsning har alltså länge tillskrivits ett potential att utveckla läsaren. Detta är något som tagits 

till vara, inte minst inom skolan. Hur det tillvaratagits har dock varierat över tid. Bengt-Göran 

Martinsson, forskare i litteraturdidaktik, har identifierat tre faser i denna utveckling: Fram till 

1900-talet rådde en idé om att litteratur skulle vara karaktärsfrämjande och moraliskt 

uppbygglig. Man föreställde sig alltså att eleverna direkt skulle överta goda tankar och ideal 

genom att läsa god litteratur. Under 1900-talets första hälft tog man ett steg bort från den 

identitet- och moralfokuserade litteraturundervisningen, och koncentrerade sig istället på 

litteraturens historiska aspekter. Efter andra världskriget återgick man dock till en 

identitetsfokuserad undervisning, men med fokus på litteraturens existentiella och psykologiska 

värden.43 På senare år har läroplanen i huvudsak understött en erfarenhetsbaserad 

litteraturundervisning. Man utgår från att ”skönlitteratur ska hjälpa oss att förstå och bearbeta 

personliga erfarenheter och skapa förståelse för andras erfarenheter.”44 Denna fokusering kan 

ha påverkat svenska elevers sätt att ta till sig litteratur: I studier uppvisar de en bristande 

förmåga att tolka litteratur utifrån annat än just personliga erfarenheter.45 

 

En som på senare år studerat just elevers, eller mer specifikt tonårsflickors, reception av 

skönlitteratur är litteraturvetaren Maria Ulfgard. Ulfgard lät tjugo flickor i femtonårsåldern läsa 

tre bestämda ungdomsromaner. Resultatet visade bland annat att flickorna sällan uttalade sig 

om böckerna utan att samtidigt uttala sig om sociala relationer och personliga känslor, vilket 

tyder på just erfarenhetsbaserad läsning.46 Flera av flickorna identifierade sig i hög grad med 

karaktärer i böckerna. Ulfgard skriver om en flicka: ”Zaynab har gått in med sina personliga 

                                                        
41 Stock, Brian. After Augustine: the meditative reader and the text. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 2001, 15f. 
42 Ibid, 17. 
43 Nordlund, Anna. Varför litteraturvetenskap? Lund: Studentlitteratur, 2013, 19. 
44 Ibid, 20. 
45 Ibid, 21. 
46 Ulfgard, Maria. För att bli kvinna – och av lust : En studie i tonårsflickors läsning. Stockholm: B. Wahlströms, 
2002, 269.  
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erfarenheter av nära vänskap och med sina känslor i fiktionen och fiktionen har tagit dessa 

erfarenheter och känslor i bruk.”47 

 

Precis som i denna uppsats använde sig Ulfgard av Rosenblatts transaktionsteori i sin 

avhandling. Hennes studie kunde, i enlighet med transaktionsteorin, visa att flickornas 

individuella värderingar och föreställningar påverkade deras sätt att skapa och ta till sig mening 

ur texten. Bland annat visade sig religiös tillhörighet påverka deras syn på karaktärernas 

moral.48 I de fall där litteraturen inte hamnade i direkt motsättning till läsarens befintliga 

föreställningar uppvisade de heller ingen förmåga till självständigt kritiskt ifrågasättande. 

Flickorna reflekterade exempelvis inte över patriarkala, rasistiska eller klassförtryckande 

strukturer i litteraturen.49 Man kan med andra ord göra tolkningen att litteraturen i dessa fall 

snarare stärkte redan befintliga föreställningar och normer.  

 

Avhandlingen är ett relevant exempel på studier som gjorts av identitetsskapande i relation till 

läsning och litteratur. Ulfgard har dock ett bredare, mer litteraturvetenskapligt fokus: Hon vill 

inte bara undersöka identitetsskapandet, utan också unga flickors val av litteratur och relation 

till läsning i en bredare mening. Denna uppsats kommer istället ha ett tydligare fokus på just 

identitetsskapandet – vad det består i och hur det går till – samt ett särskilt intresse för 

livsåskådning.  

 
 
1.7.2 Levd religion  
 
Som nämts under rubriken Bakgrund och syfte är det framväxande forskningsfältet levd religion 

av betydelse för min studie. Också inom utbildningsvetenskapen har studier gjorts som visar på 

hur traditionella framställningar av religiositet bör problematiseras. Utbildningsforskaren Karin 

Kittelmann-Flensner har bland annat visat att religiösa elever ofta upplever att den egna 

traditionen framställs på ett ensidigt eller rent missvisande sätt.50 

 

I antologin Levd religion : Det heliga i vardagen presenteras ett antal bidrag till 

forskningsfältet, däribland Jessica Mobergs forskning om de pentekostala rörelser och dess 

                                                        
47 Ibid, 291. 
48 Ibid, 268. 
49 Ibid, 325.  
50 Kittelmann-Flensner, Karin. Levd religion i klassrummet. I Levd religion : Det heliga i vardagen, Daniel Enstedt 
och Katarina Plank (red.) Lund: Nordic Academic Press, 2018, 258. 
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utövare. Moberg har följt ett antal utövare, och studerat den doxa de förhåller sig till. Doxa är 

ett begrepp hämtat från Bourdieu, som syftar till ”de djupt liggande principer som sätter ramar 

för vad som kan göras, tänkas och sägas i ett visst socialt rum”.51 Moberg menar att man med 

ett levd religion-perspektiv inte enbart bör ägna sig åt att bryta upp tidigare föreställda mönster 

och principer för religiositet. Snarare ville hon i sin forskning inta ett underifrånperspektiv, för 

att hitta den verkliga doxa av ramar och principer som de religiösa utövarna förhöll sig till.52 

 

En av de aspekter som studerades var den religiösa praktiken. Moberg fann att 

organisationstillhörighet ofta ges en oförtjänt stor betydelse i föreställningar om den 

individuella religiositeten. De personer hon följde visade sig vara relativt autonoma i sitt 

utövande. Alltefter lust och behov rörde de sig i vardagen mellan olika församlingar och kristna 

sammanhang.53 Samtidigt kunde Moberg skönja vissa gränser för denna accepterade 

flexibilitet: En av personerna i studien upplevde det exempelvis olustigt att bli sedd i en butik 

driven av Hare Krishna. Detta tycktes vara brott mot doxan.54 

 

Vidare studerade Moberg aspekten materialitet inom pentekostalismen. Med materialitet 

åsyftas fysiska ting, men också attribut som klädsel, hår och smink, och dess betydelse för 

religiositeten. Bland de utövare Moberg följde var symboler som smycken och jesusikoner av 

stor betydelse: Att omge sig med sådana ting gav bland annat utövarna en känsla av gudsnärvaro 

och samhörighet med den kristna gruppen. Även här gavs prov på acceptabel flexibilitet: De 

bar dels halsband i form av kors, men flera bar också radband som traditionellt hör den ortodoxa 

eller katolska traditionen till. Materiella uttryck som placerades utanför de accepterade 

gränserna, doxan, var bland annat klädesplagg med hinduiska eller satanistiska tryck.55  

 

Mobergs forskning syftade alltså till att studera en doxa ur levd religion-perspektiv. Något hon 

fann under studierna var att gränserna för vad som ansågs acceptabelt att göra, tänka och säga 

hela tiden förhandlades, och att detta skedde horisontellt: Mellan utövare snarare än i samråd 

med religiösa överhuvuden.56 

                                                        
51 Moberg, Jessica. Nya pentekostala ordningar. . I Levd religion : Det heliga i vardagen, Daniel Enstedt och 
Katarina Plank (red.) Lund: Nordic Academic Press, 2018, 32. 
 
52 Ibid, 32.  
53 Ibid, 39. 
54 Ibid, 41. 
55 Ibid, 34-36. 
56 Ibid, 36. 
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Just detta fokus på materialitet och praktik  är ofta starkt inom fältet levd religion. Mindre fokus 

tycks ha lagts på skrifter, kanske på grund av att det är en aspekt som traditionellt sett getts 

mycket stort utrymme inom religionsvetenskapen. Detta leder dock till att jag uppfattar det som 

att en lucka finns att fylla vad gäller skriftens betydelse ur ett levd religion-perspektiv. Det är 

en lucka jag själv hoppas kunna bidra till att fylla.  

 

 

 

2. Analys 
 

Essäerna analyseras separat och analysfrågorna besvaras i löpande text. Hur stort utrymme 

respektive analysfråga ges, samt i vilken ordning de behandlas, styrs i mångt och mycket av 

essäernas innehåll och hur utförliga svar som står att finna. De överlappningar som går att finna 

mellan essäförfattarnas identitetsskapande diskuteras sedan närmare i resultat- och 

diskussionsavsnittet. 

 

2.1 Boken om oss alla : Tretton röster om Bibeln 
 

2.1.1 Katrine Marçal: Rikedomen är enorm 
 
Katrine Marçals essä med titeln Rikedomen är enorm tar sin utgångspunkt i det faktum att 

bibelberättelserna alltid har varit med henne: Hon beskriver hur hon som barn uppfattade 

Barnens bibel som en sagornas saga, ”full med dramatik, våld, äventyr, främmande länder och 

män i klänning”. 57 Genom berättelserna upplevde hon några av sina första möten med tillvarons 

mörker, ställdes inför moraliska spörsmål och upplevde glädje och spänning.58 Dessa 

berättelser har varit betydelsefulla för Marçal, och hon lägger inte minst tonvikt vid bibeltextens 

narrativa karaktär: 
 

Jag har alltid haft svårt att förstå dem som säger att ”bibeln är en saga” med en fnysning. En 

anklagelse som används för att tala om att man inte behöver läsa boken. Ett bevis för dess 

                                                        
57 Marçal, 47.  
58 Ibid, 48. 
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irrelevans. Men varför då? Ja, bibeln är full av berättelser och liknelser. Men om det var något som 

Jesus använde för att berätta för oss om Gud så var det liknelser, eller ja, sagor.59 

 

Sagan har alltså en speciell funktion. Då hon utvecklar sitt resonemang beskriver hon hur sagan 

med sitt särskilda format lär oss något om tillvaron: Bibelns berättelser följer en meningsfull 

plan, och detta narrativa synsätt tar Marçal med sig då hon ser på livet i stort. Hon antar att 

också livet och universum på samma sätt bär på en underliggande berättelse och följer en plan. 

Berättelsen får henne att se på tillvaron som ”pulserande av mening”.60 Narrativet påverkar med 

andra ord Marçals grundhållning. Man kan rentav påstå att det narrativa synsättet blir hennes 

grundhållning.  

 

Förutom att bidra till en grundhållning lyfter Marçal fram den narrativa formens 

perspektivvidgande funktion. Genom bibelberättelsernas karaktärer har hon sedan barnsben 

ställts inför ett brett spektrum av situationer, ofta moraliskt svåra: ”Eva som väljer kunskapen 

framför paradiset, Kain som mördar Abel. Abraham som bereder sig på att offra sin son till 

Gud”.61 Hon beskriver det som att ”berättelser får oss att tänka nytt om oss själva, genom att 

tvinga oss bortom oss själva med sina narrativ och sina världar.”62 Den narrativa formen tvingar 

alltså Marçal att inta ett perspektiv som inte är hennes eget, och genom detta perspektiv också 

reflektera över det egna livet och de egna beteendena. Bibelläsningen tycks med andra ord bidra 

till Marçals livsåskådning i form av värderingar.  

 

Det identitetsskapande som Marçal ger uttryck för tycks alltså i huvudsak röra sig om just norm- 

och värderingsfrågor. Marçal beskriver hur bibeln fungerar som en spegel för det egna livet och 

de egna beteendena. Att spegla sig i andra kan visserligen skapa en känsla av tillhörighet och 

sammanhang, vilket kan kopplas till identitetsskapande på gruppnivå, men för Marçal tycks det 

snarare röra sig på en individuell nivå. Då hon i berättelserna möter sig själv i andra väcks en 

självmedvetenhet: ”Hjälp! Sådär gör ju jag!”63 Och hon tvingas så ta ställning till sitt eget 

beteende: Fördöma eller idealisera. Läsningen påverkar alltså Marçals självbild, 

självuppfattning, värderingar och grundhållning inför tillvaron – såväl  livsåskådning som 

individuell identitet.  
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Vad gäller Marçals förhållningssätt till texten ser hon visserligen hela bibeln som inspirerad av 

Gud, och tillskriver den därför en särskild auktoritet. Hon talar om hur ”Bibeln fostrar till ett 

rättfärdigt liv”,64 och bekräftar därmed Rosenblatts teori om litteraturens fostrande kraft.  

Samtidigt ser hon sin egen roll i läsningen som aktiv, vilket även det bekräftar 

transaktionsteorin. Marçal anser inte att bibeltexterna talar om för henne vad hon ska göra eller 

vem hon ska vara, ”snarare tvingar de mig till att reflektera över vad jag verkligen tycker”.65 

Som tidigare nämnts spelar den narrativa formen en betydande roll på just denna punkt. Marçal 

beskriver det som att värderingar formas utifrån berättelser som väcker självreflektion, snarare 

än utifrån exempelvis tio Guds bud.    

 

Dessutom menar Marçal att hon som bibelläsare måste ta hänsyn till att texten, om än inspirerad 

av Gud, är skriven av människor. Hon ser den därför som färgad av olika tiders värderingar, 

vilket gör den till ”något som inte bara ska mottas passivt, utan något som man måste interagera 

med utifrån sin egen tid och sin egen person.”66 Även här bekräftar hon Rosenblatts teori: 

Texten landar inte i Marçal som på en tom projektionsyta, och har inte en oemotsäglig 

auktoritet. Bibeltexten fungerar identitetsskapande i samverkan med Marçals redan existerande 

identitet samt de allmänt rådande samhällsidéerna.  

 

 

2.1.2 Niklas Rådström: De bibliska böckerna 
 
Niklas Rådström skriver om hur han fått möta de bibliska böckerna på ett antal skilda sätt. 

Genom kyrkotraditionerna har han mött bibeln med särskilt fokus på religiösa dogmer. Genom 

att läsa den faktiska urkunden har han mött något annat, mindre tillrättalagt och mer öppet för 

egna utforskningar. Genom vad han kallar barnatron har han mött bibelberättelserna så som de 

traderats i familjen, skolan och kulturen i stort.67 

 

Inte minst tycks det Rådström beskriver som barnatrons väg haft stor betydelse i formandet av 

den tidiga identiteten, och det som än idag utgör mycket av hans grund. Han skriver om de 
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bibliska ”sedelärande sagor” som morfadern brukade berätta för honom som barn, och om hur 

mormodern refererade till bibelord och bibelberättelser lika ofta som till övrig världslitteratur.68 

Rådström menar att denna barnatro med tiden blivit ”så invand att den är som ett kroppsminne, 

lika självklar som ett musikaliskt gehör eller en grammatisk regel man redan glömt, men ändå 

dagligen använder.”69 Bibeln tycks så med andra ord dels ha inlemmats i hans 

värderingssystem, och dels genom de frekvent återgivna berättelserna blivit en naturlig del av 

såväl språkbruket och det inre bildspråket – det McAdams kallar imagery. 

  

Rådström uppehåller sig särskilt vid frågan om den narrativa formens betydelse, eller som han 

själv beskriver det: ”myten som ett genom människans historia omistligt verktyg för att förstå 

sig själv och den värld i vilken hon lever.”70 Vidare skriver han: ”Myten låter den unika 

berättelsen bli en historia om var och en av oss och gör det allmängiltiga till unik erfarenhet.”71 

För Rådström tycks det alltså delvis handla om att få känna igen sin egen erfarenhet i det 

berättade. Med terminologi hämtad hos mytforskaren Joseph Campbell kallar han det mytens 

mystiska funktion: Myten hjälper honom att förstå sin egen roll som människa och sin plats i 

tillvaron.72 Jag tolkar det som att myten därför dels bidrar till Rådströms människosyn och 

självbild, delar av hans livsåskådning. 

 

Rådström tillskriver också myten en pedagogisk funktion. Han beskriver, mycket snarlikt 

Marçal, hur myten kan ”verka som ett exempel, en spegel och en stötesten för våra egna liv”.73 

Genom att se sig själv i andra börjar han reflektera över det egna handlandet, och låter sig 

eventuellt påverkas bibelkaraktärernas exempel. Den narrativa formen tycks alltså ha en 

särskild potential att påverka Rådströms självbild och värderingar. Han beskriver också 

svepande hur myten bidrar till vad jag tolkar som en grundhållning, ytterligare en 

livsåskådningskomponent. Han menar att myten tillåts bli en symbol för vår tillvaro i stort: 

”hela värden ryms i den, varje detalj är en bekräftelse av helheten”.74 Resonemanget utvecklas 

inte vidare, men jag anser att just detta bör tolkas som en grundhållning: Att tillvarons detaljer 

bekräftar helheten tyder på att det finns en större bakomliggande plan med det hela.  
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Myten har alltså, men sin narrativa form, på flera sätt betydelse för Rådströms 

identitetsskapande på individnivå. Inte minst vad gäller utformandet av en livsåskådning. Han 

nämner också kort en fjärde funktion hos myten, den sociologiska funktionen, som bidrar till 

ett identitetsskapande på gruppnivå. Rådström menar att myten ”skapar och håller samman ett 

samhälle och en kultur”.75 Förmodligen syftar han bland annat till känslan av att tillhöra den 

grupp som delar en barnatro. Den grupp som delar barnatrons referensramar, med dess 

tillhörande berättelser, bildspråk och språkbruk. Min tolkning är dock att det inte är den 

narrativa formen i sig som skapar denna gruppidentitet, utan det faktum att myten blivit en 

viktig del av kulturen. Rådström ger dock uttryck för ytterligare en typ av gruppidentitet som 

bibeltexterna bidragit till: Han menar att bibeln vittnar om det allmänmänskliga i individens 

känslor och upplevelser, och att vi så genom läsningen ”kan mötas över årtusenden.”76 

Läsningen bidrar alltså till hans känsla av samhörighet med mänskligheten i stort. Detta 

identitetsskapande menar jag har en starkare koppling till den narrativa formen: Berättelsen 

skapar en möjlighet att se sin egen erfarenhet gestaltad i andra.  

 

Vad gäller Rådströms förhållningssätt till texten diskuterar han bland annat frågan om bibelns 

historicitet. Här ger Rådström vetenskapen företräde på sina områden, och liksom Rosenblatt 

beskrivit låter han därför inte läsningen utmana hans grundläggande världsbild. Detta betyder 

dock inte att bibeln förlorar sin relevans på andra plan. Snarare menar han att historikernas 

upptäckter kan berika läsningen, då de inte bara motsäger utan ibland också bekräftar 

bibelutsagorna. Detta tycks ge bibelläsningen ytterligare en dimension för Rådström.77 

 

 

2.1.3 Jesper Svenbro: Om min vägran att ärva 
 
Jesper Svenbros essä tar sin utgångspunkt i hans roll som prästson, och i det faktum att han 

därmed ärvde bibeln och i någon mån en identitet. Svenbros far dog tidigt, och den grekiska 

utgåva av Nya Testamentet han lämnade efter sig blev för sonen en stark symbol. En strävan 

väcktes i Svenbro, att en dag själv behärska det grekiska språket och att därmed få ingå i samma 
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läsekrets som sin far.78 Denna strävan skulle få honom att välja helklassisk gren under 

gymnasiet, och att fortsätta språkstudierna på universitet, trots att vägvalet maskerades under 

andra motiv. Han uttrycker att där fanns en viss motvilja att så förutsägbart följa i sin faders 

fotspår, men att dragningskraften var starkare. Svenbro menar hur  den gamla grekiskan så, 

redan i den tidiga barndomen, hade installerats i hans ”medvetandes arkitektur”.79 Vad han här 

beskriver är vad jag tolkar som ett identitetsskapande på gruppnivå. Bibeln, som symbol snarare 

än genom sitt innehåll, blev för Svenbro en viktig del i att få känna samhörighet med sin far 

och delaktighet i faderns sammanhang. En gruppidentitet inom såväl familjen som den större 

gruppen ”grekiskkunniga”. 

 

Det framkommer att bibeln också har haft betydelse för Svenbros individuella identitet, men 

exakt vilka identitetsaspekter det rör sig om är sparsamt beskrivet. Han beskriver svepande hur 

han tagit intryck av ”idéer” som bibeln förmedlat, och det tycks delvis röra sig om värderingar.80  

 

Vad han däremot beskriver mer ingående är hur den individuella identiteten skapats, och sitt 

förhållningssätt till texten: För Svenbro tycks det viktigt att betona sin egen aktiva roll som 

läsare. Han ser sig inte som en passiv mottagare av ett budskap. Läsaren har ett ansvar att ge 

mening åt det lästa. Han kan inte bara ärva, utan måste själv erövra texten. Just denna fråga har 

utgjort ett tema i Svenbros egen poesi, och i essän citerar han därför sig själv:  
 

Det finns inget mekaniskt 

övertagande av idéer! 

Det finns inga färdiga tankar! 

(…) 

Du kan ärva en bok  

men inte dess mening. 

Finnandet ligger i sökandet. 

Meningen uppstår 

i dig.81  
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I sin dikt bekräftar alltså Svenbro delar av Rosenblatts teori. Läsningen innebär en transaktion 

av information och mening mellan honom och texten. Identitetsskapandet sker i mötet mellan 

texten och läsarens redan befintliga idéer, föreställningar och värderingar. 

 

Vidare tycks Svenbro förhålla sig till bibeln som till ett bibliotek av texter, där somliga är av 

större betydelse för honom än andra. Han citerar Kierkegaard: ”När du läser Guds ord, är det 

som förpliktigar inte de dunkla ställena, utan det du förstår.”82 Det är alltså det han förstår som 

han inkorporerar i sitt liv och värderingssystem. Han känner sig rentav förpliktigad att göra 

detta. Däremot anser han inte att tron förpliktigar honom att inkorporera allt i bibeln i sin egen 

identitet och praktik.  

 

Vad gäller den narrativa formens betydelse för identitetsskapandet är Svenbro tämligen 

förtegen. I ovan citerade dikt skriver han dock att ”Du kan ärva en bok / men inte dess mening”. 

Jag gör tolkningen att han med ”bok” kan syfta på just berättelsen, och dess särskilda art. 

Paralleller kan då dras till Rosenblatt, som menar att skönlitteraturen skiljer sig från facktext 

just därför att du enbart kan tillgodogöra dig dess mening genom att själv läsa. Det räcker inte 

med att läsa en sammanfattning eller att få den återberättad för dig. Meningen vinner du genom 

att själv uppleva  berättelsen.  

 

För att anknyta till analysfrågan om vilka livsåskådningskomponenter som är synliga i 

Svenbros identitetsskapande tycks det till stor del handla om värderingar. De delar av bibeln 

som talar till honom tycks i allra högsta grad ge honom ”vägledning och inspiration i det 

personliga handlandet”, helt enligt Bråkenhielms, Essungers och Westerlunds 

livsåskådningsdefinition.  

 

 
2.2 Anne Bogel: I’d rather be reading : The Delights and Dilemmas 

of the Reading Life 
 
Att läsning och litteratur är en betydande del av Anne Bogels liv och identitet framkommer 

relativt omgående i hennes essäsamling. Först och främst tycks litteratur och läsning ha bidragit 

till ett identitetsskapande på individuell nivå. Bogel beskriver hur hon i böckerna för första 
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gången mötte många av de situationer man som människa ställs inför. Genom läsningen fick 

hon sina första erfarenheter av alltifrån hjärtesorg och död till att gräla med en rumskompis 

eller vara ny på jobbet. Hon skriver: “And when we get to that point in our real life, when it’s 

happening to us, it’s not so unfamiliar. We’ve been there before, in a book.”83 Jag tolkar det 

som att läsningen därför tidigt bidrog till ett inre ramverk för Bogel. Böckerna påverkade 

hennes föreställningar om världen, med normer och värderingar för hur man bör vara och agera 

i olika situationer och sammanhang.  

 

Barn- och ungdomsåren framstår alltså som särskilt aktiva ur i Bogels formande av en 

individuell identitet, då hon var tvungen att definiera sig själv i relation till en uppsjö av nya 

situationer och tankar. Utöver dessa år identifierar Bogel ytterligare ett par perioder som varit 

särskilt  formativa. I trettioårsåldern blev litteraturen en viktig källa till bygget av identiteten 

som kvinna och mor. Några specifika titlar grundlade hennes förståelse för vad det innebär att 

växa upp och åldras som kvinna – att vara trött och trettio.84 Litteraturen bidrog då till hennes 

självbild. Också i stunder av kris, som då sonen drabbades av svår sjukdom, har  

skönlitteraturen fungerat som viktig vägledning för hur hon ska tänka och handla.85 Litteraturen 

påverkar med andra ord Bogels sätt att se på världen och sig själv – hennes livsåskådning. Den 

bidrar till hennes värderingssystem och fungerar som vägledning och inspiration i det 

personliga handlandet.  

 

Av essäerna framkommer det att inte bara böckernas innehåll har varit av betydelse för Bogels 

identitetsskapande, utan också själva läsaktiviteten och litteraturintresset i sig tycks ha bidragit 

starkt till hennes identitet. Att vara en läsande person framstår som centralt för Bogel, vilket 

jag tolkar som ett identitetsskapande på gruppnivå. Hon ser sig själv som en länk i en kedja av 

hängivna läsare: Mellan föräldrarna, som givit henne kärleken till litteraturen, och sina egna 

barn som övertagit samma intresse. Det handlar om en livsstil för Bogel – en livsstil som 

inkluderar ständiga besök på bokhandlar och att såväl hon själv som barnen rör sig fritt och 

hemtamt på biblioteket.86 Bogel beskriver sig själv och sin familj som book people: ”It’s what 
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we do. It’s who we are.”87 Det rör sig om vad jag tolkar som en känsla av tillhörighet, vilket är 

kännetecknande för identitetsskapande på gruppnivå.  

 

Vad gäller litteraturens narrativa form tycks denna vara av betydelse för Bogels sätt att ta till 

sig det lästa. Hon menar att den goda berättelsen har en förmåga att nå hennes innersta väsen, 

och i den läsande stunden upplever hon det lästa som verklighet. Åtminstone är de känslor 

berättelsen frammanar verkliga: ”You’re immersed in the story, so much so that you feel what 

they’re feeling.”88 Den narrativa formen ger alltså Bogel en möjlighet att träda in i ett annat 

perspektiv än sitt eget, något som bör vara av betydelse då hon i nästa steg formar sin 

individuella identitet utifrån det lästa.   

 

Bogels förhållningssätt till det lästa tycks ha förändrats med åren. Som tidigare nämnts var 

barn- och ungdomsåren särskilt formativa, och hon beskriver den tidiga läsningen på följande 

sätt: ”The ideas I got from books  formed the interiour architecture of my mind. As I read, 

unbeknownst to me, my brain was busily constructing a framework from the ideas in the 

pages”.89 Precis som Svenbro använder hon sig av metaforen av en inre arkitektur för vad jag 

tolkar som identitet. Hon beskriver det som att vissa delar blev load-bearing walls, bärande 

väggar, i denna arkitektur, och att det var en tämligen omedveten process.90 Då hon talar om 

senare års identitetsskapande verkar förhållningssättet till det lästa ha förändrats något. Ibland 

läser hon något som får henne att omforma någon del av sin identitet, ”but I’m long past the 

point of starting from scratch; I can only work with what’s already there.”91 Hennes identitet 

tycks alltså ha blivit mer svårrubbad. Därtill beskriver Bogel hur också böcker hon uppfattat 

som dåliga, som ”disappointing contemporary novels”, bidragit till formandet av en personlig 

smak och egna åsikter.92 Bogels förhållningssätt till de texter hon läser kan med andra ord tolkas 

som med åren alltmer medvetet och kritiskt. Identitetsskapandet utgörs inte enbart av ett 

övertagande av föreställningar, normer och värderingar från litteraturen, utan allt prövas mot 

den befintliga identitet som blir allt starkare.  
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2.3 Tatjana Brandt: Essäer om lust till litteraturen och läsningens 

plats i livet 
 
Brandt vill i sitt inledningskapitel beskriva den särskilda roll litteraturen fyller i hennes liv. Hon 

beskriver hur vi idag lever i ett samhälle där digitalisering och internet förändrat våra 

förutsättningar: Mängden information är oändlig, vilket har gett oss möjlighet att se på världen 

ur ett vidvinkelperspektiv. Samtidigt menar hon att något är på väg att gå förlorat. Vi överöses 

med information men hinner sällan skapa mening i det vi ser. Hon ser det som att allt blir till 

ett brus. Här fyller litteraturen en viktig funktion för Brandt: 

 
Vad jag är ute efter handlar om att leva lite mindre i nuet och i stället lite mer betona det 

meningsfulla, det cykliska, betydelsestrukturernas förändring över tid. Jag vill lyssna till röster ur 

det förflutna som närmar sig tillvaron med en annan samtids konflikter, förståelser och fördomar.93 

 

För Brandt tycks alltså läsning vara en djupdykning i hur det är att vara människa och att hantera 

sin tillvaro. Brandt läser till stor del 1700-talslitteratur, och i sitt inledningskapitel skriver hon 

att ”efter flera tusen sidor 1700-talslitteratur är man inte riktigt samma människa längre”.94 

Litteraturen har alltså givit henne nya glasögon att se på livet och samtiden igenom, vilket har 

förändrat henne i grunden.  

 

Återkommande betonar Brandt litteraturens existentiella funktion. I enlighet med McAdams 

teori tycks litteraturen vara en viktig källa för att bearbeta just existentiella spörsmål – inte 

minst på grund av dess narrativa form och estetiska värde. Hon beskriver hur det litterära 

språket och formen kan gripa tag i henne, och hur berättelsen försätter henne i ett som om det 

vore jag-tillstånd. Det lästa ”trevar sig in i en ny kropp” – hennes kropp – och dessa lästa 

erfarenheter dröjer sig ofta kvar i henne: ”Jag lägger undan boken och känner hur textens röst 

fortfarande verkar i mig. Jag ljuder av någon annans ord.”95 Brandt menar att berättelserna på 

så vis ger henne möjlighet att erfara mer av livet än hon hade hunnit göra bara genom sina egna, 

levda erfarenheter.96 Hon tycks, som många av mina studieobjekt, vara av uppfattningen att 
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erfarenheter formar den egna personen, och den narrativa formen verkar därmed vara av stor 

betydelse för Brandts identitetsskapande. 

 

Så vad är det som fortsätter verka i henne efter läsningen – som påverkar hennes identitet? 

Framförallt tycks det handla om ett identitetsskapande på individuell nivå. Vad gäller den 

individuella identiteten tycker jag mig skönja att hon utifrån läsningen har format delar av sin 

livsåskådning: Sitt värderingssystem, sin syn på jaget och människan samt en grundhållning. 

Vad gäller värderingssystemet tycks läsningen ha påverkat såväl hennes allmänna 

moraluppfattningar som direkt politiska åsikter. Att läsa om andra tiders ”konflikter, förståelser 

och fördomar” tycks påverka vad hon ser som viktigt och oviktigt i sitt eget liv, och hur man 

därför bör handla.97 Vid ett tillfälle beskriver hon exempelvis hur Harry Potter-serien förmedlar 

ett kärleksbudskap, ett slags gyllene regel, här formulerad av karaktären Dumbledore: ”Act as 

we fools who love do”.98 Brandt uttrycker det som att citatet, och seriens hela kärleksbudskap, 

fick henne att stanna upp och reflektera över sitt eget handlande.  

 

Vidare skriver Brandt om hur det hos favoritförfattaren Henry James pågår en ständig 

”armbrytning (…) mellan viljan att verka i världen och förmågan att leva för sina närmaste”.99 

Hon uttrycker det som att James sätt att behandla frågan har påverkat hennes egen syn på saken. 

Det kan dels röra sig om att konstruera sina värderingar: Hur är rätt och fel att handla i relation 

till sina egna drömmar och kärleken till sina närmaste? Det kan också röra sig om att forma 

föreställningar om människans grundläggande syfte – någon form av människosyn.  

 

Vad gäller formandet av en grundhållning syns detta särskilt tydligt i en essä om barndomens 

bokslukarålder. Brandt beskriver hur hon någon gång under barndomen började att tvivla på 

alltings mening. Hon betraktade en tillsynes grå och glädjelös vuxenvärld och undrade om det 

där var allt, och om det då överhuvudtaget fanns någon poäng med att fortsätta drömma och 

sträva framåt. Här blev läsningen viktig. Hon beskriver hur litteraturen ”viskade” ett svar på 

hennes fråga:  
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Oroa dig inte, du hade helt rätt, naturligtvis är allt du ser bara en täckelse, en illusion som döljer 

sakernas tillstånd, stig på, stig på, så ska jag visa dig hur verkligheten förhåller sig (vilket du ju 

hela tiden anat)100 

 

Och den grundhållning litteraturen under barndomen lyckades övertyga henne om var alltså 

den att livet är meningsfullt; Att hon kan ha tillit till att det kommer skänka henne spännande 

upplevelser, erfarenheter och en känsla av att inget var för gäves. Här kan också göras 

tolkningen att den narrativa formen har varit av särskild betydelse. I berättelser ges skeenden 

mening, och detta blev något som Brandt kunde anamma i sin syn på tillvaron.101 

 

Det är tydligt att de existentiella frågorna står i centrum i Brandts läsning, och det individuella 

identitetsskapande läsningen ger upphov till består till stor del av formandet av livsåskådning.  

Bara vid något tillfälle ger Brandt uttryck för hur litteraturen och läsningen kan ha påverkat 

hennes identitetsskapande på gruppnivå: Hon tycks vilja tillhöra gruppen läsare. Under 

ungdomstiden, då denna identitet var under uppbyggnad, syntes hon därför gärna med en bok i 

handen i offentliga miljöer. Det skulle dessutom vara rätt sorts bok.102 

 

Vad gäller Brandts förhållningssätt till litteraturen tycks detta vara mångbottnat. Å ena sidan 

beskriver Brandt en stor hängivenhet till texten: 
 

Jag låter boken ta mig, jag gråter där man ska gråta, flämtar utan ironi, tänjer min förståelse och 

min inlevelse, glömmer mina egna villkor, lyssnar ända in i viskningen och förbi det jag kan höra, 

in i aningen, efter romanens röst och perspektiv, vad den vill mig.103 

 

Hon lyssnar efter vad boken vill henne, och tycks önska att den ska nå henne med sitt innehåll. 

Att den ska påverka henne existentiellt och emotionellt. Å andra sidan beskriver Brandt i andra 

sammanhang hur hon gärna erbjuder texten motstånd. Hon läser ofta om böcker, och skriver att 

hon för varje omläsning blir strängare mot texten. Hon bearbetar dess innehåll och mening mer 

ingående, och utmanar den. Med utgångspunkt i egna erfarenheter granskar hon dess stil, ansats 

och perspektiv, och bedömer hur väl den svarar upp mot hennes egna erfarenhet av 

                                                        
100 Ibid, 139. 
101 Ibid, 139. 
102 Ibid, 15. 
103 Ibid, 52.  
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existensen.104 Hennes redan existerande identitet och föreställningar påverkar alltså hur hon 

uppfattar och tar till sig det lästa. Vid ett tillfälle beskriver Brandt exempelvis hur hennes nya 

roll som mamma, en stor identitetsomställning, förändrade hennes syn på många böcker. 

Tidigare favoritböcker föreföll plötsligt ytliga och irrelevanta. De svarade inte längre upp mot 

hennes erfarenhet av existensen och hade därför inte längre mandat att påverka henne på ett 

djupare plan.105 Också gentemot de böcker hon fortfarande håller högt kan hon ha ett kritiskt 

förhållningssätt. Hon skriver bland annat: 

 
Det har knappast blivit lättare att läsa James med åren. De normer och arketypiska regelverk som 

håller hans karaktärer gisslan är inte längre intakta idag och det kan därför kännas frestande att 

avfärda hans texter som en samling brottningar med förlegade fasor, spöken och rekvisita ur 

historiens djup. Men det är ett misstag.106 

 

Det blir tydligt hur hon har vissa fasta delar av sin identitet – vissa värderingar och 

föreställningar – som litteraturen inte kan rubba. Litteraturen verkar därför inte vara 

identitetsskapande i det att den erbjuder Brandt färdiga svar och idéer att direkt överta. Hennes 

egen roll i identitetsskapandet är att betrakta som högst aktiv. Hon beskriver bland annat hur 

favoritförfattaren Henry James snarare komplicerar tillvaron än förklarar den.107 Läsningen 

väcker frågor, och identitetsskapandet tycks ske som ett resultat av hur Brandt lyckas besvara 

dessa frågor. Jag tolkar det som att hon antingen väljer att förkasta det som skrivs, därför att 

det strider mot hennes fasta förståelse av sig själv och tillvaron, eller förändrar sitt eget tankesätt 

därför att det lästa har någonting nytt och konstruktivt att ge henne.  

 

 

3. Resultat och diskussion 
 

Uppsatsen har ämnat besvara följande frågeställning: Vilka överlappningar går att finna mellan 

individers framställningar av sitt identitetsskapande i förhållande till bibeln, och identitets-

skapande i förhållande till skönlitteratur? 

 

                                                        
104 Ibid, 22.  
105 Ibid, 12.  
106 Ibid, 130. 
107 Ibid, 128.  
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Nedan följer en resultatdiskussion samt slutsatser kring de överlappningar som kan identifieras 

mellan identitetsskapande i förhållande till bibel respektive skönlitteratur. Avsnittet mynnar ut 

i en diskussion om slutsatsernas didaktiska konsekvenser.  

 

 

3.1 Identitet blir till – vad och hur?  
 

Jag vill inleda resultatdelen med att diskutera frågan om det identitetsskapande essäförfattarna 

ger uttryck för: Vilken typ av identitet som formas samt hur det tycks gå till. Här vävs svaren 

på analysfråga 1, 2 och 4 samman. Analysfråga 3, om den narrativa formens betydelse, tas upp 

under nästa rubrik.  

 

För att undersöka det identitetsskapande som beskrivs har identitetsbegreppet delats upp i 

individuell identitet och gruppidentitet. Samtliga författare har gett uttryck för att ha format 

individuell identitet i relation till bibel respektive skönlitteratur, och alla utom Marçal uttrycker 

dessutom att bibel eller skönlitteratur bidragit till någon form av gruppidentitet.  

 

Beträffande den individuella identiteten kan vi genast konstatera att det i hög utsträckning rör 

sig om formandet av en livsåskådning. Värt att notera är att detta tycks ske i ungefär samma 

utsträckning och på ungefär samma sätt hos bibel- och skönlitteraturläsarna. Den läsning Bogel 

och Brandt ägnar sig åt är långt ifrån ensidigt nöjesorienterad, utan har också en tydligt 

existentiell funktion. Jag kommer nu att diskutera på vilket sätt essäförfattarna tycks ha format 

sin livsåskådning i samband med läsning.  

 

En livsåskådning beskrivs enligt vald definition som:  

 

(1) teoretiska föreställningar om människan och världen samt därmed 

sammanhängande värderingar och känslor, (2) som bidrar till människors svar på eller 

åtminstone förhållningssätt till existentiella frågor och (3) ger vägledning och 

inspiration i det personliga handlandet.108  

 

                                                        
108 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund. Livet enligt människan, 16. 
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Vad gäller föreställningar om människan har jag valt att se till uttryck för såväl människosyn 

som självbild. Att addera begreppet självbild visade sig vara gynnsamt: Bortsett från Svenbro 

ger alla essäförfattare uttryck för att läsningen väcker just självreflektion och påverkar sättet på 

vilket de ser sig själva och sitt agerande. För Rådström och Marçal är bibeln en spegel och 

stötesten – för Bogel och Brandt tycks skönlitteraturen vara detsamma. De erfar såväl 

handlingar som känslor genom det lästa och tvingas sätta sin egen person i relation till det lästa. 

Ibland tycks det röra sig om självkritik: Marçal tvingas tänka ”Hjälp! Sådär gör ju jag!” och 

Brandt får se samtiden genom 1700-talets ögon. Ibland tycks det snarare röra sig om bekräftelse 

på den egna personen och de egna livsvalen, som då Bogel finner stöd i sin identitet som kvinna 

och mor, eller då Rådström känner igen sig i de allmänmänskliga erfarenheter som bibeln 

beskriver. Att det också för bibelläsarna i så pass hög utsträckning rör sig om reflektioner kring 

självet, kanske delvis som en representant för människan i stort, anser jag vara ett argument för 

att också självbild har en tydlig koppling till just livsåskådning. 

 

Bara två av essäförfattarna tycks också ha format vad jag tolkar som människosyn snarare än 

självbild. Rådström mycket svepande, och Brandt något mer ingående då hon beskriver hur 

litteraturen fått henne att reflektera över människans högre syfte: Syftar människolivet till 

självförverkligande eller till att leva för sina närmaste?  

 

Denna typ av reflektioner, över människan i allmänhet och den egna personen i synnerhet, tycks 

precis som livsåskådningsdefinitionen antyder ha givit upphov till värderingar och känslor hos 

essäförfattarna. Samtliga författare ger uttryck för att läsningen påverkat deras 

värderingssystem. Här finns alltså ytterligare en överlappning, men mer intressant än att detta 

skett är kanske hur det skett, vilket analysfrågan om essäförfattarnas förhållningssätt till texten 

har bidragit till att synliggöra. 

 

Enligt Rosenblatts transaktionsteori fungerar skönlitterär läsning identitetsskapande i det att 

den bidrar till just värderingar hos läsaren. Detta sker till följd av att läsaren utvecklar en social 

sensibilitet: En djupare förståelse för sig själv och andra människor. Detta är något som känns 

igen från analysen av essäerna. Genom berättelserna har essäförfattarna mött en rad olika 

karaktärer och situationer, och därmed fått se verkligheten ur andra perspektiv än sina egna.  

Rosenblatt poängterar dock att skönlitteraturens påverkansmöjlighet bör ses som begränsad. 

Det handlar inte om ett direkt övertagande av idéer. Texten ges mening i en transaktion, där 

läsaren bidrar med sina egna, befintliga föreställningar och värderingar. Att så är fallet bekräftas 
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hos Brandt och Bogel: De visar prov på ett kritiskt  förhållningssätt till texten, och Bogel talar 

om hur vissa delar av hennes identitet är särskilt svårrubbad.  

 

Ett än mer intressant resultat av analysen är att Rosenblatts transaktionsteori även kan 

appliceras på de kristna essäförfattarnas förhållningssätt till bibeln. Att bibeltexten ges särskild 

betydelse som Guds ord hindrar varken Marçal, Rådström eller Svenbro från att låta andra 

föreställningar om människan och världen stå över de som, åtminstone bokstavligt, uttrycks i 

bibeltexten. Marçal och Rådström poängterar att de tar hänsyn till att texterna skrevs av 

människor präglade av en annan tids föreställningar. Bibeltexterna fungerar identitetsskapande, 

inte huvudsakligen genom att servera sanningar, utan genom att väcka reflektion. Som Svenbro 

uttrycker det: ”Det finns inget mekaniskt / övertagande av idéer! (…) Meningen uppstår / i dig.” 

Det är det i bibeln som han förstår – det som tycks meningsfullt i relation till hans övriga 

föreställningar – som förpliktigar. Såväl bibel- som skönlitteraturläsarna utvecklar med andra 

ord sitt värderingssystem, men det är en aktiv process med fler betydande källor än texten.  

 

Vad gäller Marçals, Rådströms och Svenbros förhållningssätt till bibeln kan man alltså se stora 

likheter med Rosenblatts beskrivning av skönlitterär läsning. Samtidigt vill jag poängtera att 

överlappningarna också kan ses i motsatt riktning. Det är tydligt att bibelläsarna har ett särskilt 

intresse av att läsa just bibeln. Det finns en särskild hängivenhet, en vilja att förstå vad bibeln 

har att säga dem. En liknande hängivenhet visar Brandt prov på, i sin läsning av skönlitteratur. 

Hon skriver ”Jag låter boken ta mig”; hon lyssnar efter vad texten vill henne. Hos såväl bibel- 

som skönlitteraturläsare finns alltså en intressant motsättning, en pågående kamp mellan 

hängivelse och kritiskt motstånd.  

 

Analysen har också visat att läsningen påverkat grundhållningen hos vissa av essäförfattarna; 

Ytterligare ett exempel på hur ”teoretiska föreställningar om människan och världen”. Exempel 

på detta finner vi oss Marçal, Rådström och Brandt. Här finns dessutom tydliga överlappningar: 

Det är mycket möjligt att essäförfattarnas grundhållning influerats på mer än ett sätt, men den 

grundhållning de ger uttryck för är i princip densamma hos alla tre. I synnerhet Brandt och 

Marçal formulerar sig mycket snarlikt. Den berättelse de läser bär på mening, vilket ger dem en 

tilltro till att tillvaron i stort gör detsamma. Jag kommer längre fram att diskutera narrativets 

betydelse för essäförfattarnas identitetsskapande, men kan redan här konstatera att narrativet i 

allra högsta grad tycks ha påverkat Brandts, Marçals och Rådströms grundhållning. Oavsett om 

det är en religiös eller rent fiktiv text tycks alltså den narrativa formen vara av stor betydelse.  
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Vi har hittills kunnat konstatera att den individuella identitet essäförfattarna har skapat i 

huvudsak har inneburit formandet av en livsåskådning. Detta faktum kan i sig ses som en 

intressant överlappning. Skönlitterär läsning kan i denna mening anses vara mer lik bibelläsning 

än vi kanske föreställt oss. Förutom detta har analysen också givit en inblick i hur läsaktiviteten 

i sig, eller boken som fysiskt objekt eller symbol, kan fungera identitetsskapande på gruppnivå. 

Det har rört sig om olika typer av grupptillhörighet. Svenbro som Bogel beskriver exempelvis 

hur läsaktiviteten skapar en känsla av samhörighet med familjemedlemmar. Rådström talar om 

hur bibelberättelserna blir utgör del av den kultur som håller samman ett samhälle. Den sortens 

gruppidentiteter kan inte direkt kopplas till livsåskådning, vilket vittnar om att bibeln för den 

kristne kan ha en vidare betydelse än den rent religiösa.    

 

 

3.2 Narrativets betydelse 
 

Diskussionen i föregående avsnitt visar på att stora överlappningar mellan identitetsskapande i 

relation till bibeln respektive skönlitteratur. Inte minst visar den att just livsåskådning skapas i 

relation till dem båda. Analysen leder oss också till att dra slutsatsen att just den narrativa 

formen, som ju återfinns i såväl bibeltexter som skönlitteratur, är av särskild betydelse för 

essäförfattarnas likartade identitetsskapande.   

 

Det är tydligt att den narrativa formen påverkar essäförfattarnas sätt att ta till sig texten. 

Rosenblatt beskriver det som att skönlitteraturens stora identitetsskapande potential grundar sig 

i dess unika kombination av estetiska och sociala värden. Av analysen att döma är detta en 

fruktbar beskrivning. Textens estetiska värden, i form av såväl språk som narrativ struktur, 

tycks hjälpa essäförfattarna att ta till sig ett socialt budskap. Brandt upplever ett som om det 

vore jag-tillstånd, och Bogel menar att hon kan bli så uppslukad av texten att hon känner det 

karaktärerna känner. Marçal menar att hon i mötet med bibelns karaktärer tvingas till 

perspektivskifte, vilket tycks vara just vad som händer för Bogel och Brandt. Perspektivskiftet 

får till följd att de börjar reflektera över sina egna föreställningar om tillvaron och självet. 

Utifrån detta formas värderingar. Även Rådström beskriver den narrativa effekten på liknande 

sätt: Han menar att myten gör det allmängiltiga till unik erfarenhet. Berättelsen gestaltar något 

mänskligt och blir därför en spegel för läsaren.  
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Att berättelsen som form är så central ger McAdams narrativa identitetsteori en särskild 

relevans. Den ger en förklaring till varför berättelser är så viktiga när vi människor ska förstå 

oss själva och världen. Enligt den narrativa teorin har vi människor helt enkelt en tendens att 

förstå tillvaron enligt en narrativ struktur. Analysen har exempelvis visat prov på hur 

essäförfattarnas grundhållning påverkats av narrativet: Berättelsens tendens att bringa mening 

och ordning till tillvaron har påverkat Brandts, Marçals och Rådströms sätt att se på livet. Eller, 

om vi ska tro McAdams och narrativ teori, så är det inte en grundhållning som skapats i mötet 

med berättelsen – snarare en djupt mänsklig grundhållning som bekräftas i berättelsen. 

 

 

3.3 Slutsats  
 
Diskussionen har mynnat ut i en rad slutsatser som här kort kommer att sammanfattas till ett 

svar på frågeställningen: 

 

Vilka överlappningar går att finna mellan individers framställningar av sitt identitetsskapande 

i förhållande till bibeln, och identitetsskapande i förhållande till skönlitteratur? 

 

Stora överlappningar går att finna mellan hur individer framställer sitt identitetsskapande i 

förhållande till bibeln respektive skönlitteratur. För det första har jag kunnat konstatera att 

livsåskådning formas i relation till båda. Inte minst rör det sig om reflektioner kring självets 

plats i tillvaron och hur man bör handla. För det andra uppvisar bibel- och skönlitteraturläsarna 

likheter i sitt förhållningssätt till texten. Texten är en källa till bland många i individernas 

identitetsskapande. Både bibel- och skönlitteraturläsarna visar prov på att förhålla sig kritiskt 

till det lästa, och texten fungerar identitetsskapande som en följd av de reflektioner läsningen 

väckt – reflektioner där det lästa prövas mot redan befintliga föreställningar och värderingar. 

För det tredje är textens ofta narrativa form av betydelse för såväl bibel- som 

skönlitteraturläsare. Detta kan ses som en överlappning mellan de två, eller rentav förklaringen 

till varför bibeln och skönlitteraturen på många sätt fyller liknande funktioner i läsarnas 

identitetsskapande.  
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3.4 Didaktiska konsekvenser 
 

Arbetet med att finna dessa överlappningar tog sin utgångspunkt i ett utdrag ur kursplanen för 

Religionskunskap 1. Utdraget visar att eleverna förväntas utveckla förståelse för hur identitet 

kan formas i förhållande till religion och livsåskådning, utifrån till exempel skriftliga källor. 

Jag ville med min studie undersöka hur detta identitetsskapande kan se ut, med särskilt fokus 

på de likheter som finns mellan skapandet av sekulär respektive religiös identitet. Med detta 

hade jag vissa didaktiska syften. 

 

Ett första syfte var att bygga broar mellan religiositet och sekularism, för att tona ned den 

sekularistiska diskurs som råder i många svenska religionsklassrum. Alla människor har en 

livsåskådning, men religiös livsåskådning betraktas i många fall som något särskilt främmande 

och mindre neutralt. Ett andra syfte var att kunna undervisa om identitetsskapande i förhållande 

till skrift ur ett levd religion-perspektiv. Om undervisningen belyser den sortens överlappningar 

som studien uppvisar kan förhoppningsvis båda dessa syften uppfyllas. 

 

Svenbro, Marçal och Rådström visade sig exempelvis, precis som Bogel och Brandt, ha ett 

relativt autonomt förhållningssätt till texten. Med ett levd religion-perspektiv bör 

undervisningen uppmärksamma eleverna om just detta: Att bibeln för många snarare kan 

fungera som utgångspunkt för reflektion över självet, tillvaron och Gud, än som en regelbok att 

blint åtlyda. Detta kan motverka fördomar om religiositet och indoktrinering. En utgångspunkt 

jag hade i syftesbeskrivningen var att förståelse för sig själv kan ge ökad förståelse för andra. 

Om icke-religiösa elever får reflektera över sitt eget identitets- och livsåskådningsskapande får 

de också möjlighet att utmana sina föreställningar om vad som är neutralt: Även icke-religiös 

livsåskådning skapas, på basis av de idéer man som individ exponeras för.  

 

Resultatet kan dessutom motivera ämnesöverskridande undervisning i religionskunskap och 

svenska. Den narrativa formen har visat sig vara central för essäförfattarnas identitets- och 

livsåskådningsskapande, vilket kan tas till vara i valet av undervisningsform. Ett sätt att närma 

sig de religiösa urkunderna kan bli att starta i skönlitteraturen: I reflektioner om vad skönlitterär 

läsning kan betyda för dem själva och andra. Läraren kan så belysa att skönlitteratur och andra 

berättande konstformer fyller en viktig funktion för människans bearbetning av existentiella 

frågor: Att vi läser, tittar, lever, reflekterar och – blir till.  
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