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Jag väljer mina egna stickord bland dem som finns i boken. 
Turning points, sense of connection, look elsewhere, beauty, hope. 
Det är ett annat sätt att säga att antologin engagerar, involverar, 
bjuder in, får en att känna att ingen kommer undan sin samtid och 
att vi måste prata om var och hur vi finns i den. 

Anna Möller-Sibelius

 � Religionsläskunnighet i det finländska samhället

Tuula Sakaranaho, Timo Aarrevaara & Johanna 
Konttori (red.): The Challenges of Religious 
Literacy: The Case of Finland. Springer 2020.

Antologin The Challenges of Religious Literacy: The Case of Finland 
introducerar och förespråkar begreppet religionsläskunnighet i 
den finländska kontexten med hjälp av fem fallstudier. Redak-
törer är religionsvetare Tuula Sakaranaho, administrationsvetare 
Timo Aarrevaara och religionssociolog Johanna Konttori. Anto-
login består av en introduktion, fem artiklar och en konklusion. 
I introduktionen presenterar redaktörerna religionsläskunnighet 
som referensram, verktyg och glasögon för hur man ska förstå 
betydelsen av religion i det finländska samhället. Författarna delar 
synen på religionsläskunnighet även om de påpekar att fältet inte 
är homogent. De poängterar att även om det finländska samhället 
för många framstår som sekulärt har religion betydelse på olika 
plan. Med hjälp av begreppet religionsläskunnighet vill författarna 
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fokusera på mångfalden och bredden av religion i stället för för-
enklade förståelser. Religion ska inte ses som ett problem, men inte 
heller som ett specialfall. Författarna förespråkar också förståelsen 
av kontexten och dess betydelse för religionsläskunnighet. Det som 
uppmärksammas i flera artiklar är både avsaknaden och behovet 
av religionsläskunnighet.

I den första artikeln behandlar Teemu Pauha och Johanna 
Konttori religionsläskunnighet i anknytning till olika kommu-
nalvalskandidaters åsikter om byggandet av en stor moské i Hel-
singfors. Därefter studerar Tapio Nykänen och Aini Linjakumpu 
hur gammallaestadianers religiositet kan ses som en resurs som 
påverkar deras aktivitet i politik och entreprenörskap, områden 
som oftast anses tillhöra samhällets sekulära domäner. Nykänen 
och Linjakumpu hävdar att religioners roll i samhället med hjälp 
av religionsläskunnighet kan förstås på ett bredare plan som också 
inkluderar sekulära sammanhang. Inkeri Rissanen, Martin Ubani 
och Tuula Sakaranaho diskuterar de utmaningar som finns inom 
skolvärlden, specifikt när det gäller islam i skolor med religiös 
mångfald. Mulki Al-Sharmani och Sanna Mustasaari studerar 
behandlingen av skilsmässor både enligt den finska lagen och en-
ligt den islamska familjelagen bland finska muslimer med somalisk 
bakgrund. I ljuset av religionsläskunnighet blir det klart att dessa 
två behandlingssätt inte ses som motsatser utan att de kombineras 
av finska somalier. Slutligen studerar Marja Tiilikainen och Tarja 
Mankkinen religionsläskunnighetens roll i förebyggande av vålds-
bejakande radikalisering och extremism i Finland. De visar hur 
religionsläskunnighet har påverkat planeringen av förebyggande 
arbete och samarbetet mellan samhälleliga och politiska instanser 
och religiösa institutioner.

Utmaningar förknippade med religionsläskunnighet härleds i 
antologin till den relativt snabba ökningen av religiös pluralism i 
Finland från och med slutet av 1900-talet. Denna mångfald har 
också skapat utmaningar för administrativt arbete, beslutsfattande 
och samhälleligt samspel för att inte tala om genomförandet av 
beslut och instruktioner på det praktiska planet, till exempel i 
skolor. Rissanens, Ubanis och Sakaranahos artikel fokuserar på 
inkluderandet av muslimer i de finska skolorna och på de utma-
ningar som pedagoger har i denna uppgift. Pedagoger kan för det 
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första ha svårigheter att inse skillnaden mellan religion och kultur, 
för det andra kan det vara utmanande för dem att identifiera och 
behandla intra-religiös mångfald och för det tredje kan de delvis 
vara omedvetna om lutherska förståelser av religion och kultur. 
Dessa utmaningar visar att det finns en benägenhet att antingen 
förstå olika situationer i skolvardagen enbart genom att förklara 
dem med hjälp av religion (på engelska ’religionisation’) eller att 
inte se betydelsen av religion överhuvudtaget (på engelska ’religi-
on-blindness’). Därför anser författarna att religionsläskunnighet 
borde erkännas och utvecklas som en viktig del av interkulturell 
kompetens hos pedagoger. 

Också Pauhas och Konttoris studie synliggör utmaningar 
och visar hur man kan närma sig dessa utmaningar med hjälp av 
religionsläskunnighet. Författarna studerar olika diskurser kring, 
eller sätt att debattera byggandet av en moské bland kommunal-
valskandidater i Helsingfors våren 2017. Flera kandidater stödde 
religionsfrihet men var tveksamma när det gällde byggandet av en 
moské. Motståndare såg Finland som ett kristet land i vilket islam 
representerade det främmande och en moské sågs som en möjlig 
inkörsport till konflikter. De såg mosképrojektet som ett politiskt 
projekt och inte som ett religiöst. Enligt dessa kandidater skulle 
religion och politik inte blandas samman. De som var för moské-
bygget tyckte bland annat att ”en muslimsk kyrka” ska behandlas 
lika som en kristen kyrka. Moskéns betydelse för lokala muslimer 
ansågs viktig, men få kandidater såg på vilka olika sätt en moské 
skulle kunna bidra till samhället. 

Enligt Pauha och Konttori ger kandidaternas åsikter sällan 
uttryck för religionsläskunnighet, samtidigt som de avspeglar och 
är en del av större kontexter och diskurser i det finländska och 
europeiska samhället. I enlighet med Diane L. Moores förståelse 
av religionsläskunnighet presenterar Pauha och Konttori fyra för-
slag för att öka religionsläskunnighet gällande islam. Det första 
förslaget handlar om att se mångfalden i en religion, en insyn som 
saknades helt i kandidaternas kommentarer. Det andra förslaget 
uppmanar till att inse religionens föränderliga karaktär. Pauha 
och Konttori poängterar till exempel att islam inte längre är en 
främmande religion i Finland och borde inte heller behandlas som 
en sådan. För det tredje ska religion förstås som en del av det 
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sociala livet. På detta sätt bidrar man till en nyanserad förståelse 
av religion i samhället. Som fjärde punkt påminner Pauha och 
Konttori om att muslimer inte är en isolerad grupp utan en del 
av deras omgivning, i detta fall staden Helsingfors. Staden kan 
påverka deras liv men de kan också påverka stadens liv. Bortom det 
religiösa, skulle en moské som organiserar utbildning och socialt 
stöd kunna vara en viktig resurs och fylla behov som ingen annan 
service direkt tar sig an. Byggandet av en moské borde inte enbart 
utvärderas på basis av tänkbara risker och hotbilder utan också på 
basis av de potentiella positiva funktioner den kan ha för staden 
och dess invånare. 

Antologin är ett viktigt bidrag till förståelsen av religion och 
religionsläskunnighet i det finländska samhället. För en icke-
finländsk läsare skulle en introduktion till det finländska religiösa 
fältet kunnat presenteras i början av antologin. Nu öppnar sig detta 
fält långsamt, bit för bit i varje enskild artikel. Antologin kan 
rekommenderas till alla som är intresserade av ämnet, men mest 
nytta kan någon som arbetar med frågor kring religiös mångfald 
i sin vardag ha av den. Därför kan den varmt rekommenderas till 
representanter för myndigheter som är verksamma på samhällets 
olika plan och som kan dra nytta av de olika fallstudier som pre-
senteras i antologin. Antologin är lätt att nå då den är publicerad 
som ’open access’ – tillgänglig avgiftsfritt för läsaren. Eftersom 
temat är viktigt, inte enbart för myndigheter utan för oss alla, 
skulle jag också gärna läsa en populärvetenskaplig version som 
skulle belysa religionsläskunnighet på en individuell vardagsnivå.

Karoliina Dahl
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