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Filmmediets styrke
Når filmmediets påvirkningskraft blir koblet sammen med noe som engasjerer mennesker
såpass sterkt som religion, kan nesten hva som helst skje. Film kan vekke religiøs begeistring, sette i gang diskusjoner eller provosere fram kraftige protester, noen ganger også
voldelige. Denne utgaven av Religion og livssyn har film som tema. Bidragene kommenterer og belyser totalt sett de aller fleste typer film, høyst forskjellige reaksjoner og ikke
minst: muligheter og utfordringer film byr på i religionslærerens klasserom. Til sammen er
det i dette nummeret omtalt en rekke filmer som kan trekkes inn i undervisningen.
Noen filmskapere forteller hellige historier med synlig kjærlighet til stoffet. Katolikken
Franco Zeffirellis TV-serie Jesus fra Nasaret (1977) og den liberale muslimen Moustapha
Akkads The Message (1977) er storslagne eksempler. Sistnevnte – som forteller historien
om Muhammed fra de første åpenbaringene til erobringen av Mekka – er kort presentert
i Didrik Søderlinds tekst om ”Gud på film”. Filmer som dette kan bidra til å illustrere
innenfraperspektiver på religion.
Utenfraperspektiver finner læreren gjerne i dokumentarfilmer. Sendeskjemaene til kanaler
som Discovery og National Geographic inneholder ofte filmer med religionshistoriske
tema. Også public broadcasting-kanaler som BBC, PBS, NRK og SVT sender stadig enkeltprogrammer og serier om religion. To ferske britisk-produserte eksempler er Historia
om kristendommen som gikk på NRK i 2011, og Muhammeds liv som ble sendt på SVT i
vinter. En annen type dokumentar problematiserer sider ved religion i moderne samfunn.
Tyrkisk-norske Nefise Özkal Lorentzen har konsentrert seg særlig om problemstillinger
knyttet til kjønn og kjønnsroller i muslimske samfunn. I denne utgaven av Religion og
livssyn får leserne i et intervju mulighet til å bli kjent med denne engasjerte regissøren og
hennes arbeid, særlig den prisbelønte En ballong til Allah.
Provokasjoner i filmformat har det vært flere av de siste årene, og det er særlig de anti-muslimske filmene som får stor oppmerksomhet. Den nederlandske politikeren Geert Wilders laget
i 2008 kortfilmen Fitna, med krasse angrep på islam. Filmen som har skapt sterkest reaksjoner
det siste året er utvilsomt Innocence of Muslims. Den 14 minutter lange anti-muslimske filmen
ble først lagt ut på YouTube sommeren 2012, men de sterkeste reaksjonene kom ikke før i
september, da filmen hadde blitt dubbet til arabisk. Kjartan Leer-Salvesens tekst om ”Filmundervisning og fiendebilder” tar utgangspunkt i kontroversen, men konsentrerer seg om
mulighetene filmmediet tilbyr, med tanke på å utfordre fiendebildene.
I november 2012 ble seminaret Den andres ansikt arrangert i Oslo, med undertittelen Det
hellige i religionsundervisningen. Seminaret var et samarbeid mellom Religionslærerforeningen, Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn, KULT – senter for kunst, kultur og
kirke og Norsk filminstitutt. Flere av tekstene i dette filmnummeret har forankring i seminaret. Ingrid Dokka, rådgiver ved Norsk Filminstitutt, gir religionslærere nyttige tips, både
om mindre opplagte filmsamlinger på nett enn YouTube og om konkrete filmtitler som kan
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være særlig spennende å sjekke ut. At flere av titlene er kortfilmer, gjør dem desto mer aktuelle som undervisningsressurser. Medieviter Elise Seip Tønnesen formidler kunnskap om
film som medium og tipser om filmer egnet som utgangspunkt for samtaler i klasserommet.
Den eneste spillefilmen som ble vist i sin helhet på seminaret Den andres ansikt, var iranske Smaken av kirsebær. Forsideillustrasjonen er denne gangen et utsnitt av filmplakaten
til denne filmen og viser den nedtrykte hovedpersonen, som underveis mot en selvvalgt
død, blir møtt med smaken av kirsebær. Etter visningen fulgte noen forberedte refleksjoner. Professor Gro Steinsland representerte det religionsfaglige miljøet. Filmregissørene
Janic Heen og Nefise Özkal Lorentzen kommenterte filmen fra sine ståsteder, det samme
gjorde Didrik Søderlind, rådgiver i Human-Etisk Forbund og selverklært religion på filmentusiast. Steinslands, Heens og Søderlinds bidrag trykkes her. Søderlind omtaler også
noen favorittfilmer i et eget bidrag.
Ytterligere to bidragsytere skriver om film. Ellen Engelstad skriver om etiske dilemmaer
på film, før Per Olav Heimstad avslutter tema-delen om film med noen refleksjoner rundt
bruk av film i religion og etikk-faget.
I dette nummeret fortsetter replikkvekslingen om humanisme fra 3 / 2012, med bidrag fra
Per Anders Aas, Hans Christan Nes og Dag Hareide. I tillegg kommenterer Ingunn Steen
Andersen ordskiftet fra sitt ståsted i skolen.
To didaktiske bidrag tar for seg bruk av tekster og musikk i undervisningen. Miriam Rindal
Opsal har sett på møter mellom elever og lignelsen om den barmhjertige samaritan.
Morten Klepp Beckmann skriver om musikk i islamundervisningen.
Metodikk på midtsidene handler om naturetikk. I spalten Fra forskningsfronten blir søkelyset rettet mot etisk veiledning på islamske nettsteder. Kostas Zormpa skriver om Hellas
i serien Et Europa i endring. Under rubrikken Hellig misunnelse bidrar Egil Lothe fra Buddhistforbundet, og når det gjelder spørsmålet Hva står dere for? har turen kommet til Den
katolske kirke, representert ved Torvild Oftestad. I Fra arkivet henter vi fram et filmopplegg utarbeidet av Gunnar Holth, knyttet til filmen Hawaii: Oslo. Til sist følger som
vanlig anmeldelser av aktuelle bøker.
Merk studietur til både Oslo og Tyrkia i vår og høst, omtalt i Foreningsnytt.
God lesning, og som følge av den: God film … enten hjemme eller i klasserommet!
kak
Presisering: Shoaib Sultans artikkel “Den islamske humanismen, fata morgana eller fakta?” i Religion og livssyn 3/2012 er en bearbeiding av Den islamske humanismen – utopi
eller fakta? i Kirke og kultur 2/2007. Artikkelforfatteren gjorde redaksjonen oppmerksom på dette, men opplysningen falt ut i artikkelpresentasjonen sist.
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Foreningsnytt
Ekskursjon: Det flerkulturelle Oslo

Fredag 19. april 2013, kl 09.30 - ca. 17.30
Vi besøker fire religiøse institusjoner:
- Norges Hindu Kultursenter på Rødtvet
- Det Mosaiske Trossamfunds synagoge ved St. Hanshaugen
- Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat-moskeen på Grønland
- St. Hallvard kirke på Enerhaugen
Buss fra Hotell Opera ved Oslo S kl. 09.30 til tempel og synagoge, tilbake
til Grønland ca. kl. 13.15. Mulighet for lunsj (selvkost), før spasertur til
moské og kirke. I St. Hallvard kirke er det mulig for dem som ønsker det,
å bli igjen til messe kl. 18.00.

Påmelding innen 5. april: inger.m.tallaksen@uia.no
Oppgi navn, adresse, skole, mailadresse og mobilnummer.
Påmeldingen gjelder når det er betalt kr 200,- til Religionslærerforeningens konto 7877.08.63243.
Påmeldingen er bindende.
Vel møtt til en interessant fagdag!

Foreningsnytt
FILM

Filmundervisning og
fiendebilder
Kjartan Leer-Salvesen
Innledning

Det har vært mye fokus på religion, konflikt og vold de siste årene. Den sterkt islamkritiske amatørfilmen Innocence of muslims ble brukt som utgangspunkt for voldelige
og antivestlige opptøyer i mange land. Liv gikk tap. Filmen har til nå blitt sett av et
drøyt tjuetalls millioner på YouTube. Med Muhammed-karikaturene friskt i minne
har verden sett flere eksempler på filmer og populærkulturelle uttrykk som har spilt på
stereotypier og blitt brukt til å forsterke fiendebilder av andre religioner.
Religion, konflikt og vold var temaet for fjorårets utgave av Religion today film festival i
Nord-Italia, og for et seminar på det pavelige Salesiana-universitetet i Roma. Religion
today film festival er ett av flere eksempler på festivaler som bruker film som utgangspunkt for å skape dialog og forståelse på tvers av ulike religioner. Internasjonalt har
flere av disse festivalene etablert kontakt med Signis, den katolske verdensorganisasjonen for kommunikasjon. Signis har ”film appreciation” som ett av sine hovedområder, og organisasjonen deler blant annet ut økumeniske og interreligiøse filmpriser.
Dessverre blir flesteparten av prisvinnerne fra Signis-juryene ikke distribuert på kino
eller DVD her i landet, men de fleste filmene som omtales i denne artikkelen, er mulig
å få sett eller kjøpt med enkle søk på nettsteder som google.no, youtube.com, amazon.
co.uk og filmrommet.no.

Film i religions- og livssynsundervisning

Europeisk religionslærerkonferanse

Malmö, 21.-24. august 2013
Religions and Relationships: Dealing with diversity
En rekke sentrale fagdidaktikere, politikere og skole
Arrangør: EFTRE (European Forum for Teachers of Religious Education)
som Religionslærerforeningen i Norge er tilsluttet.
Mer informasjon og påmelding (innen 15. juli):
http://eftre.net/ (gå inn på “Conferences”)
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Hva slags utfordringer representerer fiendebildene som blir formidlet gjennom populærkulturen for religions- og livssynsundervisningen i skolen? Jeg tror det er lett å
overse eller undervurdere kraften av bilder og forestillinger som blir gjentatt mange
nok ganger. Noen mønstre og kulturelle koder er så vanlige at vi nesten ikke er bevisste på at de er der. Dokumentarfilmen Reel bad Arabs – How Hollywood Vilifies a People
kan derfor fungere som en viktig øyeåpner – både for lærere og elever. Filmen tar for
seg hvordan arabere generelt og muslimer spesielt har blitt framstilt i Hollywoodfilmer fra filmhistoriens begynnelse og fram til etter 11. september 2001. Resul-tatet er
nedslående. Da filmskaperne kategoriserte 1000 filmer fra denne perioden, fant de
bare 12 filmer som framstilte arabere eller muslimer i et positivt lys og omtrent 50
filmer som kunne karakteriseres som balanserte. I resten av de drøye 900 Hollywoodfilmene ble arabere og muslimer negativt framstilt, oftest som eksotiske, latterlige eller
direkte skremmende (Shaheen 2001 og 2009). Det er grunn til å presisere at det er
lett å finne tilsvarende mekanismer også i framstillingen av bl.a. jødedom, buddhisme,
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hinduisme og kristendom. Religion brukes ofte som en plotingrediens for å øke spenningen i en populærfilm. Det er lett å ty til kristne endetidsforventninger i grøssere,
sexgale sektledere i komedier, asketiske og verdensfornektende troende i dramafilmer
og selvmordsbombere i actionfilmer. Resultatet er at religion på film ofte blir tatt ut av
hverdagen til vanlige folk og gjort til noe eksotisk, til et problem, til noe skremmende.

Grunner for bruk av film i religionsundervisning

Et hovedpoeng i denne artikkelen er å argumentere for at filmer kan bidra til å motvirke tendensen jeg har omtalt over når de blir brukt i undervisning. I religionsundervisning på ungdomsskolen og i videregående kan det være sentralt å tematisere hvilke
bilder vi har av annerledestroende, og reflektere over hvor vi har disse bildene og
forestillingene fra. Bruk av film i undervisningen kan forankres i sentrale mål i læreplanen, dette gjelder både i RLE og religion og etikk-faget. Videre finnes det gode
grunner til å hevde at religionsundervisning med film som utgangspunkt kan ha noen
særlige fordeler sammenliknet med andre undervisningsformer. Noen eksempler på
hva toneangivende forfattere og forskere framhever:
• Film kan være en ressurs for livstolkning og for bearbeiding av etiske og eksistensielle spørsmål (Axelson 2008).
• Undervisning med film som utgangspunkt kan bidra til å utjevne forskjeller i klassen
(Penne 2010).
• Spillefilmen åpner for dialog om vanskelige, intime og til dels tabubelagte emner.
Spillefilmen er spesielt interessant i holdningsskapende arbeid. Spillefilmen later til
å være en sterkt motiverende faktor i den videre undervisningen med samme tema
i klasserommet (Klevjer Aas 2012, siterer Diesen 1995).
• Film er i stand til å gi store grupper av elever en noe nær lik – og dermed felles –
opplevelse. Fiksjonsfilmen har evnen til å fengsle og engasjere. Den gir elevene en
følelse av at de forstår stoffet uten at det kreves mye av dem (Klevjer Aas 2012).
• Det er gode grunner til å hevde at skolen er et sted som er spesielt godt egnet når
det gjelder bruk av film som redskap for kunnskap, dialog og forståelse. Forskning
på film og livstolkning understreker at den sosiale konteksten rundt filmtittingen er
med på å bestemme hva en film kan bety for seerne. En velforberedt samtale etter
en film kan være viktig både for å knytte filmopplevelsen til læringsmålene, men
også til elevenes egne meningsskapende prosesser (Leer-Salvesen 2011).

Hvordan arbeide med film i klasserommet?

Spørsmålet i overskriften må selvsagt besvares ulikt i forhold til hvilke fag og hvilke
klassetrinn man underviser på. Flere av filmeksemplene jeg nevner i denne artikkelen
passer best for ungdomsskolen og videregående skole, men jeg nevner også noen
filmer som kan brukes på barneskolen. På grunn av rammene for denne artikkelen
må jeg konsentrere meg om å gi noen enkle og praktiske forslag til bruk av film i undervisning.

FILM

ha nytte av noen enkle begreper og spørsmål de kan bruke til filmanalyse og samtaler
om film. Bakøy og Moseng (2008) er opptatt av hva som kan motivere elever til å analysere film. De understreker at behovet for å finne svar på spørsmål som dukker opp
i kjølvannet av en filmopplevelse kan være et godt utgangspunkt for undervisning.
Dermed knytter de filmanalyser og samtaler om film til den daglige måten å prate om
film på. Braaten og Erstad (2000) lanserer i boken Film og pedagogikk en modell for
dialogisk filmundervisning. Sentralt i denne er det å bruke elevenes fritidsseing av
film som en ressurs i undervisningssituasjonen. Undervisningen bør ha en dialogisk
og utforskende karakter. Det er et mål å få i stand et møte mellom filmens verden og
elevenes opplevelser av filmen og egen hverdag.
(2) Bruk film for å bevisstgjøre klassen på religiøse stereotypier og fiendebilder.
Reel bad Arabs som ble omtalt over finnes på YouTube, både som klipp og i full lengde.
Dokumentarfilmen inneholder en rekke klipp både fra kjente animasjonsfilmer og
actionfilmer, og disse kan være utgangspunkt for samtaler om fiendebilder på film.
(3) Vis filmer som presenterer religioner og livssyn ”innenfra”. Muhammad The
last prophet er et interessant eksempel på dette. Filmen ble laget som et motsvar mot
stereotypier av islam i populærkulturen. Muhammad The last prophet er en animasjonsfilm som overholder billedforbudet i islam, dvs. at profeten ikke vises direkte
i filmen. Den er tilgjengelig på YouTube. Et annet eksempel på filmskapere som vil
presentere religiøst innhold innenfra er den kommende storsatsingen The 99 som er
basert på tegneserien med samme navn. The 99 formidler sentrale verdier i islam på
populærkulturens premisser. Det er islam ”The Matrix style”, presentert som fengende
superheltfortellinger om vanlige troende. Seriens tittel henspiller på Allahs 99 navn,
og filmskaperne oppgir at de gjennom serien ønsker å tilby barn positive unge rollemodeller og promotere ”universal themes of tolerance, teamwork and diversity”
(www.youtube.com/user/the99).
(4) Fokuser på filmer som framstiller religion balansert og som en del av folks
hverdagsliv. Slike filmer kan skape innlevelse og forståelse på tvers religiøse grenser, og
elevene kan identifisere elementer i de ulike religionene som er felles. Filmseminaret Den
andres ansikt – hvor Religionslærerforeningen er medarrangør – har gjennom flere år
framhevet filmer som kan være verdifulle som utgangspunkt for religions- og livssynsundervisning. Filmen Den store reisen/Le grand voyage er en vakkert, lavmælt og tilgjengelig film om en troende far som tvinger sin sekulære sønn til å være sjåfør på en
pilegrimsreise til Mekka. Uden for kærligheden er en sterk og tankevekkende dansk film
som viser hvordan tre generasjoner jøder på ulike måter forholder seg til Holocaust.

(1) Lær elevene å samtale om film og sette ord på egne filmopplevelser. Elevene kan

Under Religion today film festival i 2012 fikk to dokumentarfilmer mye oppmerksomhet fra den internasjonale juryen. Den danske filmen Football is God er en leken,
morsom og samtidig dyptloddende film som skildrer fansene til Boca Juniors, Diego
Maradonas klubb. Med presisjonen til en sosialantropolog framhever filmskaperne de
religiøse trekkene ved fankulturen og det hele kulminerer i skildringen av Maradona-
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kirken. Football is God er spennende som utgangspunkt for samtale. Den norske dokumentarfilmen Gunnar goes God er en røff, interessant og morsom film som lodder dypt
i viktige spørsmål om hva som gir livet mening. Filmskaperne drar til et av verdens
eldste klostre for å bli kjent med munkenes liv og for å undersøke sine egne.
(5) Velg filmer som belyser sentrale læringsmål. Elevenes utbytte av filmvisning
og samtale blir større hvis det er gode faglige grunner for filmvalget. Film brukt som
”pause” fra ordinær undervisning kan fort bli kjedelig, også for elevene. Unges filmforbruk er høyt, ofte er filmer fort sett og fort glemt, men i undervisningen er det
mulig å dvele mer ved filmer og arbeide for å belyse spennende trekk ved handlingen,
filmspråket og faget. Her kan det ligge mye motivasjon, og film brukt i undervisningen
på denne måten kan bygge bro mellom læring i skoletiden og elevenes medieforbruk
og læring på fritiden.
Læreren bør ifølge Braaten og Erstad ha en lydhørhet overfor prosessene i undervisningssituasjonen, et undervisningsopplegg med basis i sentrale læringsmål og en evne
til å lytte og improvisere (Braaten og Erstad 2008). Læreren kan gjerne ta utgangspunkt i et filmstudieark, men husk at dersom en samtale om film gjøres for teknisk
eller avansert, kan det passivisere deler av klassen.
Rydd om mulig plass til å arbeide grundig med enkeltfilmer, f.eks. i tverrfaglige prosjektarbeid. I ordinære timer er det beste ofte å bruke filmklipp eller kortfilmer.

Konklusjon

Det er mange grunner til å arbeide med film i religions- og livssynsundervisning, ikke
minst at det kan gi elevene levende møter både med fagstoffet og med andre religiøse
tradisjoner. Bruk av film i klasserommet inviterer til at elevene i større grad tar med seg
sine fritidsinteresser inn i undervisningen, og det kan åpne for samtaler der elevene
deltar med mer jevne utgangspunkt.
For lesere som ønsker flere tips og filmforslag vil jeg anbefale en nettside jeg driver
med utgangspunkt i Høgskulen i Volda. På www.facebook.com/filmogformidling
legges det flere ganger i måneden ut tips om filmer og andre ressurser som kan brukes
i religionsundervisning. Siden er tenkt som en orienteringshjelp for lærere og andre
som ønsker å bruke film i formidling og undervisning. Filmtilbudet på kino, DVD og
Internett er utrolig stort, men hvis man får ”noen snarveier” og vet hvor man skal lete,
er det mye spennende å finne!

FILM
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Nettsider

Signis: www.signis.net (finn ”cinema” og ”awards” i menyen)
Sita sings the blues: www.sitasingstheblues.com
Studietilbud om film: www.hivolda.no/rlk (finn ”samlingsbaserte studium” i menyen)
The 99: www.the99.org og www.youtube.com/user/the99
Tips til film i undervisning: www.facebook.com/filmogformidling
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Å vise fram det uutsigelige
– bruk av film i religionsundervisningen
Elise Seip Tønnessen
Innledning

Med den litt kryptiske tittelen ønsker jeg å sette søkelyset på filmens spesielle estetiske
kvaliteter. Jeg har vært opptatt av hva det er med film-mediet som gjør det velegnet til
å åpne opp for den gode samtalen, den som stiller spørsmål vi kanskje ikke visste at
vi hadde, som er åpen for ulike mulige svar, som driver dialogen framover i undring,
snarere enn å slå i bordet med argumenter som søker å stoppe all usikkerhet.
Spørsmålet om hvordan film kan brukes i religionsundervisningen kunne vært besvart
på svært ulike måter. Det finnes filmer som viser de store verdensreligionene: Hva de
står for, hvordan de virker i praksis. Slike filmer gir nok et blikk på religionen som
kan fungere på en annen måte enn en lærebokframstilling. Kanskje kan film – på sitt
beste – gi glimt av hvordan ”de andres” tro oppleves innenfra. Når jeg ikke har valgt
den veien, er det dels fordi jeg ikke er religionslærer. Dels er det også fordi jeg – som
filmlærer – tenker at det å bruke fiksjonsfilm som lærebok fort kan bli en bruk på siden
av det som er fiksjonsfilmens vesen. En bruk som bryter med det spillefilm vanligvis
betyr for unge elever i deres kulturelle hverdag. Bare det å bringe filmopplevelsen inn
i klasserommet gjør noe med en opplevelse som vanligvis er sterk nettopp fordi de
unge utsetter seg for den frivillig og etter eget valg.
Derfor har jeg valgt å gå inn i temaet ved å spørre hva det er med filmopplevelsen
som gjør at unge mennesker sitter time etter time og ser. De kan diskutere de små
detaljene, og de store følelsene eller de uutgrunnelige sammenhengene med stor patos. De danner fanklubber og dikter videre på historiene de har opplevd på lerretet.
De gjør historien til sin egen, og lever i den og med den. Derfor er det også mange av
filmeksemplene som jeg vil trekke fram her som står mitt hjerte nær, fordi de viser
fram eksistensielle spørsmål på en måte som gjør at jeg ikke blir så fort ferdig med
dem. Jeg har valgt eksempler som har åpnet for samtaler med unge mennesker om
eksistensielle spørsmål, samtaler jeg ikke hadde forventet at de kunne eller ville ha
med meg.
Didaktisk tror jeg det er sentralt for hva filmen kan bidra med i religionsundervisningen, at lærere og elever kan møtes i filmopplevelsen på noenlunde like fot, og at
interessen og engasjementet er ekte, og ikke rent instrumentelt. Kort sagt tar jeg ut-
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gangspunkt i en erfaring med unge mennesker og levende bilder som tilsier at det ofte
er opplevelsen foran det store lerretet som åpner for å sette de store spørsmålene på
dagsorden.

Film og virkelighet

Filmen er utviklet til det ypperste fortellende mediet vi har. Gjennom hele filmhistorien har filmteoretikerne diskutert filmens egenart. På den ene siden har det vært hevdet at filmen er realismens medium fordi den kan gjengi virkeligheten slik vi ser den.
Den viser oss en virkelighet som er konstruert i tid og rom, som taler til våre sanser på
en måte som er til forveksling lik våre hverdagserfaringer. På den andre siden har det
vært hevdet at filmen konstruerer sin egen virkelighet med sin egen indre logikk. For
å forstå filmopplevelsens egenart, må vi trolig ha begge tankene i hodet på en gang.
Filmen skaper gjenkjennelse, samtidig som den utfordrer til fortolkning. Slik oppstår
fortellinger som vi kan speile våre liv, våre drømmer og våre livsfortolkninger i.
De siste tiårene har fantasy-sjangeren stått sterkt i populærkulturens filmer. Gigantiske produksjoner som trilogien om Ringenes herre har trukket opp de store eksistensielle skillelinjene i tilværelsen og fått unge mennesker til å ta ord som ”det gode” og
”det onde” i sin munn. Nyere varianter som The Matrix (1999) og Avatar (2009) har
flyttet spørsmålene inn i en digital verden og fått unge mennesker som lever sine liv
foran dataskjermene oppslukt av spill, til å stille spørsmål om hva som er virkelig og
hva som er speilinger og narrespill.
The Matrix åpner opp for svært ulike perspektiver på vår virkelighet. For det første kan
filmen leses som en samfunnskritisk film som stiller spørsmål ved maktrelasjoner i et
samfunn som er i ferd med å bli så komplisert at de færreste av oss forstår den teknologien vi bruker til daglig, og de relasjonene den plasserer oss i. Hackeren Thomas, alias
Neo, har levd hele sitt liv i cyberspace, før han forstår at han befinner seg i en simulert virkelighet, der noen har interesse av å sløve ham ned slik at de kan tappe ham
for kroppsvarme som omdannes til energi. For det andre kan den leses som en postmoderne virkelighetsbeskrivelse som stiller grunnleggende spørsmål om hvordan vi
kan vite noe om den virkeligheten vi befinner oss i. Endelig kan filmen leses som et
oppkomme av mytiske, filosofiske og religiøse referanser. Noen eksempler: Sion er
navnet på det siste faste holdepunktet i den virkelige verden, og ferja som fører dit
heter Nebukadnesar.
Filmens hovedperson bærer navnet Neo, og mange tror han er “the One”, han som
skal komme og sette alt i rett skikk. Hans sivile etternavn Anderson kan tolkes som
”Menneskesønnen” om man går til grunnbetydningen av navnet Anders (mann). Når
Neo blir drept inne i The Matrix, blir han vekket opp igjen i den virkelige verden av
Trinitys (treenigheten) kjærlighet. Slik kan man lese filmen som en slags rebus over
kjente referanser i vår kulturkrets. Mer interessant kan det likevel være å gå inn i en kritisk vurdering av hva disse navnene og begrepene bærer med seg fra sin opprinnelige
kontekst, og hvordan de spiller sammen i filmens univers.
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Storfilmen Avatar (2009) tar også utgangspunkt i publikums digitale spillerfaringer,
ved at den skaper et samfunn av avatarer, kropper som er styrt av menneskers tanker,
men genetisk endret slik at de kan leve og handle på månen Pandora. Mens datateknologien utgjør den store utfordringen i The Matrix, er det genteknologien som står på
spill ti år senere. Innenfor disse fantastiske rammene utspiller det seg et forholdsvis
tradisjonelt action-eventyr. De etiske problemstillingene som knyttes til menneskets
utnytting av naturen er høyaktuelle, selv om de utspilles på en grønn måne langt borte.
Og hovedpersonen, Jake Sullivan, settes på prøve både som menneske, som tjenestemann og som forelsket mannsperson.

Farsoppgjøret

En film som har fascinert og engasjert mange, særlig unge gutter, er David Finchers
Fight Club (1999). Mange har sett den om igjen og om igjen, blant annet for å få øye
på de små innklippsbildene som ellers farer forbi under oppmerksomhetsradaren.
Men også tematikken engasjerer. På overflaten kan filmen ses som en heftig action
med kampscener og rustikk scenografi. Men filmen har også et lydspor rikt på verbalspråk, og det er her den mer eksistensielle tematikken utspiller seg. Filmens kritiske
innstilling til forbrukersamfunnet kommer først og fremst til uttrykk verbalt.
Bæreren av filmens problem er den navnløse hovedpersonen, som lider av søvnløshet.
Legen hans forsøker å tone ned dette problemet, og utfordrer ham til å finne ut hva
virkelig lidelse er. Dermed begynner han å oppsøke hjelpegrupper for folk i krise,
og oppdager at det han har savnet, er å kjenne at han er til stede i sin egen virkelighet. Søvnløsheten blir et uttrykk for et liv som er blitt for glatt og motstandsløst, en
lunkenhet som skaper et savn etter virkelige følelser og erfaringer.
Det er hovedpersonens alter ego – såpekokeren Tyler Durden – som setter ord på
samfunnskritikken. Han kaller fortelleren for ”IKEA boy” og betegner leiligheten
hans som ”a filing cabinet for widows and young professionals”. ”Why do we know
what a duvet is?” spør han, som et eksempel på et samfunn som erstatter begjær og
reelle utfordringer med forbruk. Tyler Durden gir uttrykk for en identitetskrise i moderniteten, og det kommer særlig fram som en maskulinitet i krise. Tylers forklaring er
at de er en generasjon unge menn som er oppdratt av kvinner, mens fedrene har vært
fraværende i deres liv. Dermed knyttes filmens tematikk til ”det faderløse samfunn”, et
begrep som helt fra Nietszche erklærte at ”Gud er død” har vært forbundet med modernitetens motstand mot autoriteter, både guddommelige og menneskelige.

FILM

Med sin vekt på at en manglende farsfigur trekker grunnen vekk under (maskulin)
identitetsutvikling i moderniteten, skriver Fight Club seg inn i en lang tradisjon av
fortellinger som tematiserer farsbilder. Mens problemene i denne filmen er knyttet
til fraværet av en farsfigur, har tidligere filmer og fortellinger snarere vist behov for å
gjøre opprør mot en for sterk autoritet, og mot urimelig maktbruk. Et klassisk eksempel
er Ingmar Bergmans familiekrønike med selvbiografiske filmer/tv-serier som Fanny
och Alexander (1983), Den goda viljan (1991) og Søndagsbarn (1992). Her studerer
Bergman (som regissør eller manusforfatter) familieforhold fra ulike synsvinkler, og
stiller spørsmål ved hva slike relasjoner sier om menneskets kår og hvordan de former
mennesket.

Frelsesmyter og lengsel

Mens filmene som problematiserer farsforholdet kan ha et ambivalent forhold til autoriteter og dogmatiske svar, tar moderne eventyrfilmer slike verdier nærmest som
gitt. Jeg har allerede nevnt Ringenes herre som et eksempel på at det indre drama forflyttes
til en ytre kamp mellom det gode og det onde. Når det gode og det onde oppfattes
som faste størrelser, blir spørsmålene omdefinert: Hvem hører til på det godes side,
og hvem må bekjempes som onde? Hvordan kan det onde bekjempes, og hvem kan
gjøre det? Det siste spørsmålet kan knyttes til en frelsermyte, som vi finner i mange
varianter i populærkulturens fortellinger. Den ene utvalgte, som får et oppdrag å gjennomføre, finner vi blant annet i eventyrfilmer som Harry Potter og Mio min Mio, men
også i fortellinger om superhelter som har en mytisk styrke, men også menneskelige
sider. Et spørsmål man kan stille til slike ofte storslagne drama, er om de åpner en
genuin interesse for eksistensielle spørsmål, eller om de snarere plasserer det religiøse
et sted i fantasiens verden, østenfor sol og vestenfor måne? Det kan se ut til at jo mer
fantasy, jo større eksistensielle spørsmål kan filmene tillate seg å ta opp.
Lengselen etter guddommelig kjærlighet i et sekulært samfunn kan vi også finne i
mer komplekse filmfortellinger. Ett eksempel som har fascinert mange unge, er Erik
Poppes film Hawaii: Oslo (2004). Her møter vi et nettverk av fortellinger som krysser
hverandre et hett sommerdøgn i Oslo. Alle har sitt prosjekt: Leon fyller 25 år og skal
møte igjen ungdomskjæresten Åsa. Broren hans, Trygve, får frigang fra fengselet for å
være med å feire Leons fødselsdag, men benytter anledningen til å forsøke å rømme.
Bobbie er en ung mor som er i ferd med å gi opp livet da hun oppdager at de to sønnene trenger henne. Lille Jim Aron blir født, men det viser seg snart at han er livstruende syk, og dermed blir det farens prosjekt å skaffe penger til behandling i utlandet.

Fight Club byr seg fram som et svar på lengselen etter virkelighet og et maskulint fellesskap. Men det som i begynnelsen ser ut som et støttende fellesskap der reglene
sikrer at ingen kommer til skade, blir etter hvert til en beruselse av egen makt. Det vipper over til en autoritær organisasjon med fascistiske overtoner, der reglene i kortform
går ut på ”Don’t ask questions. Trust Tyler”. En slik virkelighetsbeskrivelse inviterer
til å drøfte det idémessige grunnlaget og de etiske konsekvensene. Og slutten har sin
egen vri, som kanskje fungerer bedre på action-planet enn på det eksistensielle plan.

Men filmen presenterer også noen gode hjelpere som ikke først og fremst forfølger sitt
eget prosjekt. Særlig samles oppmerksomheten om Vidar, pleier på den psykiatriske
institusjonen der Leon bor. Han går rundt som en reddende engel og forsøker å hjelpe
de andre prosjektene i havn. Han har drømt at Leon skal komme ut for en ulykke,
og gjør alt han kan for å hindre det. I det øyeblikket det ser ut til at Vidar skal bli
sanndrømt, viser det seg at han tar Leons plass. Denne stedfortredende lidelsen kan
leses som et moderne frelsesmotiv, og som en kjærlighet av en annen orden. Filmen
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gir flere tegn som peker i den retningen: Vidar er kledd i hvitt, Leon kaller ham “min
skytsengel”, og i Vidars nærhet svever små hvite fjær. Men slik filmen er fortalt, er det
opp til tilskueren å trekke konklusjonen.

FILM

Etikk i terrorismens skygge
Ellen Engelstad

Den gode samtalen om film

Filmeksemplene jeg har trukket fram her, kan ha svært ulike forhold til religiøse livsforklaringer. Noen spiller åpenbart på de store fortellingene i vår kultur, mens andre
snarere framstår som alternative måter å tenke om livsmening på. Noen aktualiserer
referanser fra kristendom og jødedom, andre forholder seg mer filosofisk og kritisk til
menneskers behov for slike forklaringer. Om en vil bruke filmer som utgangspunkt
for å drøfte verdier og trosforklaringer, etikk og moral, menneskesyn og virkelighetsoppfatning, blir kriteriene for utvalget annerledes enn ved valg av lærebøker. Estetiske tekster kjennetegnes ved at de kan brukes til å tenke med, har den danske litteraturpedagogen Birte Sørensen hevdet. I denne artikkelen har jeg vært på utkikk
etter filmer som kan få i gang den gode samtalen. Da er det viktigere å se på hvilke
spørsmål filmene stiller, enn svarene som gis. For svarene må til syvende og sist være
meningsfulle i den enkeltes liv.
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Etter 11. september 2001 har etiske problemstillinger stått sentralt i mye amerikansk
film. Det kan manifestere seg på svært ulikt vis.
Jeg har blitt bedt om å skrive en artikkel om etiske problemstillinger på film, en ganske
åpen problemstilling, da nesten alle filmer på et eller annet vis baler med etiske og
moralske spørsmål. Dette gjelder også når filmene er basert på bøker eller virkelige
hendelser, noe de ofte er, siden litteraturen og virkeligheten er gjennomsyret av etiske
dilemmaer. Dagen jeg setter meg ned for å skrive dette, er samme dag jeg ser filmen
om jakten på Osama bin Laden, Zero Dark Thirty, og setter meg inn i kontroversen
rundt denne. Det interessante er at etiske problemstillinger er så godt som fraværende
i filmen, og at det er nettopp det debatten om filmen handler om.
Zero Dark Thirty åpner med en grusom torturscene, og lar flere komme i begynnelsen
av filmen. Det har blitt omtalt som riktig og nødvendig, da den viser det CIA alt har
innrømmet: at de brukte tortur som avhørsmetode i tiden etter 11. september 2001.
Innsigelsene går på at filmen er med på å ufarliggjøre tortur og framstille det som
et nødvendig onde: uten informasjon innhentet fra tortur (omskrevet til ”enhanced
interrogation technique”), ingen Osama. Regissør Kathryn Bigelow hevder at hun
legger seg mellom disse to polene. Hun viser torturen slik den var, nøytralt og rent,
og så får det være opp til oss å dømme. Å vise tortur er ikke det samme som å være
for tortur, skriver Bigelow i en uttalelse (Bigelow 2013: URL), men problemet er at
filmens anliggende kan presenteres fra alle mulige innfallsvinkler, bare ikke nøytralt.
Flere kritikere har hevdet at filmen framstiller tortur som ekkelt, men effektivt, noe det
i det store og det hele ikke var. Den vitale informasjonen om Abu Ahmed al-Kuwaiti,
bin Ladens kurier som ledet etterforskerne til ham, skal ha kommet fra fanger før de
ble torturert, ved hjelp av vanlige avhørsmetoder. Dette skriver blant annet regissøren
Alex Gibney, som har laget den Oscarvinnende dokumentaren Taxi to the Dark Side
(2007) om USAs tortur i krigen mot terror, i en artikkel i The Huffington Post (Gibney
2013: URL). Den slovenske filosofen Slavoj Žižek skriver i et spydig motinnlegg til
Bigelow: ”Really? One doesn’t need to be a moralist, or naive about the urgencies of
fighting terrorist attacks, to think that torturing a human being is in itself something
so profoundly shattering that to depict it neutrally – i e to neutralise this shattering
dimension – is already a kind of endorsement.” (Žižek 2013: URL)
De etiske problemstillingene reises altså ikke innenfor filmens fiksjonsramme, men
utenfor, som en respons på det etiske vakuumet i filmen. Den samme kritikken har
blitt rettet mot Quentin Tarantinos nyere filmer. Mange har aldri likt ham, men de
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fleste så ut til å akseptere den ultravoldelige hypervirkeligheten i Kill Bill-serien, da
den ikke gir inntrykk av å ha noen rot i vår verden. Da han tok for seg andre verdenskrig på samme måte i Inglorious Basterds (2009) og slaveriet i USA i Django Unchained
(2012), ble kritikken mye sterkere. Tarantinos filmer handler om hevn, og i Django
Unchained er det slaven Django som lærer seg å skyte og drepe haugevis av folk involvert i slaveriet. Selv om slaveriet var grusomt, har mange spurt om det er greit å lage en
lett, tøysete, urealistisk og svært voldelig film som rettferdiggjør drap over en lav sko.
Filmens premiere ble utsatt på grunn av skolemassakeren i Newtown, og blant annet
hovedrolleinnehaver Jamie Foxx uttalte at filmvold inspirerte vold i virkeligheten, og
at vi må kunne debattere det. Regissør Tarantino sa seg på sin side lei av å forsvare
filmene sine hver gang noe slikt skjedde, og mente skylden alene faller på de som står
bak ugjerningene (intervju CBS News: URL). Det ser altså ut til at når filmer opererer i et etisk grenseland, men ikke tar stilling til at de gjør nettopp det, vil det gjerne
komme en etisk debatt i etterkant. Zero Dark Thirty har skapt en av de mest opphetede
debattene i USA på lenge, og den vil gå i lang tid framover.
Men dette skulle handle om etiske problemstillinger i film, som det også er flust av.
En film som virkelig har grepet meg nylig, er Margaret (2011) av Kenneth Lonergan,
som aldri ble vist på kino i Norge. Når sterk kvalitetsfilm av dette kaliberet ikke blir
plukket opp av norske distributører, er det som regel en grov forsømmelse, men ikke
i dette tilfellet. Margaret er Lonergans andre spillefilm, og det ble knyttet voldsomme
forventninger til den. Dessverre var Lonergan selv så ambisiøs på filmens vegne at
han nektet å klippe den kortere enn tre timer, og dermed låste det seg helt med produsentene, som nektet å slippe en versjon lengre enn to timer. Filmen hadde flere
runder på klipperommet, før en versjon til slutt ble sluppet i USA, hvor den gikk på
to kinoer i to uker. Margaret var i ferd med å bli et mesterverk ingen fikk se, men en
gruppe amerikanske kritikere startet en kampanje som fikk filmen tilbake på kino, og
i juli 2012 ble den endelig sluppet på DVD (mer om dette, se Montages 2012: URL).
Regissør Martin Scorsese, som selv klippet en versjon av filmen, har kalt Margaret
«et briljant mesterverk», og den innflytelsesrike kritikeren Richard Brody i The New
Yorker skrev i sin anmeldelse: «It will be remembered, years and decades hence, as
one of the year’s, even the decade’s, cinematic wonders».
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Monica dør i Lisas armer kort tid etter. Fra da av melder problemene seg: Lisa vet hun
var med på å forårsake ulykken og spises opp av dårlig samvittighet. Overfor politiet
sier hun at det var en ulykke, men i etterkant endrer hun forklaringen sin til å klandre
bussjåføren. Det er ikke det at hun vil ham vondt, men hun blir stadig mer plaget av at
ingen tar ansvar overfor kvinnen som døde. Bør han ikke miste jobben når han var så
uvøren? På den annen side: Er det rettferdig at flere skal lide på grunn av denne ulykken?
Og har Lisa rett til å ønske ham straffet når hun selv var medskyldig, i hvert fall slik hun
selv tolker det? Disse spørsmålene takler hun i stor grad alene, da hun lukker moren Joan
ute. Forholdet mellom mor og datter er komplekst, spent og har en stor plass i filmen.
Begge to ønsker å bli sett av den andre, men begge er dårlige på å ta kontakt.
Isteden for å snakke med moren, blir Lisa stadig mer opptatt av å bli kjent med den
avdøde Monica og bringe rettferdighet for henne. Monica hadde en gang en datter
som het Lisa, men hun døde av leukemi, og før ulykken var hennes nærmeste bestevenninnen Emily. Lisa innynder seg hos Emily, og sammen innleder de en rettssak
mot busselskapet for å få bussjåføren sparket. Men hva er egentlig Lisas motiv? Det
virker som hun bruker saken til sin egen utvikling, så å si, medlidenhet og deltagelse
blir et slags personlig prosjekt for å hevde seg som et menneske og gå fra å være
tenåring til å bli voksen. Filmen reiser slik viktige spørsmål om hva det vil si å betrakte
andres lidelse, en voyeuristisk impuls som ligger latent hos de fleste. Etter som historien utvikler seg føler Lisa seg mer og mer som en slags sjelevenn av avdøde, og som
en som tok rollen som Monicas datter, hennes navnesøster, i dødsøyeblikket. Dette
gjør henne til en kompleks karakter. Vi forstår at hun bare vil hjelpe, men blir irritert
på måten hun stadig setter seg selv i universets sentrum, som alle tenåringer. Dette
plager etter hvert også Emily, som lurer på hvorfor det at hennes venninne døde, skal
reduseres til et slags prosjekt for en obsternasig tenåring.

Margaret er en såkalt «coming of age»-film, som vil si at den handler om et menneske i overgangen fra ungdom til voksen. Hovedpersonen Lisa er 17 år gammel, litt
bortskjemt og veldig forvirret. Hun bor på Manhattan sammen med sin mor og lillebror, i et New York som er svært preget av katastrofen den 11. september 2001. Vi følger henne på skolen, i hjemmet, på fest og i parken, og hun lever et vanlig veslevoksent
tenåringsliv. En dag er hun på shopping på jakt etter en cowboyhatt, da faren hennes
(spilt av regissør Lonergan selv), har lovet å ta henne med på en ranch i Mexico. Hun
finner ingen hun liker, til hun ser en passende hatt på en bussjåfør i veien, og selvsentrert som hun er, hopper hun opp og ned og forventer at han forteller henne hvor han
har kjøpt den. Sjåføren tuller og flørter litt tilbake, kjører på rødt og treffer en middelaldrende kvinne kalt Monica Patterson. Lisa og andre stormer til, og det ender med at

Moren Joan råder også Lisa til å være forsiktig med hva hun sier til politiet så ikke
bussjåføren får sparken og mister muligheten til å fø familien sin. Men Lisa setter alle
krefter inn på det motsatte. Etter at hun besøker ham hjemme og spør om ikke han føler
på like mye skyld som henne, og han svarer kontant nei og at det var en ulykke, er alt hun
vil å få han sparket. Årsaken ser som sagt ut til å være at hun vil at rettferdigheten skal
skje fyldest, men det er høyst usikkert om Lisa har fasiten på hva som er rettferdig. Lisa
er mesterlig spilt av Anna Paquin, som vant Oscar allerede som 11-åring for sin rolle i
Jane Campions «The Piano», den eneste filmen av en kvinnelig regissør som har vunnet
gullpalmen i Cannes. Hun er ingen dum tenåring i den forstand at hun bare er opptatt av
gutter og festing, snarere diskuterer hun politiske spørsmål på skolen med stor fynd, og
navigerer seg usikkert gjennom et moralsk minefelt som vi sikkert alle hadde vært usikre
i. Men fordi hun bare er 17 år gammel, er hun like fullt mer egoistisk, ambivalent og usikker enn vi voksne som regel er. Det ser vi også i hennes møte med seksualiteten, hvor
hun i det ene øyeblikket er usikker og redd, og i det neste prøver å late som om sex er
det samme som å knytte skolissene – ikke noe å bråke med. Denne ambivalente, redde,
påståelige og selvrettferdige karakteren er sagt å inkorporere stemningen New York var i
på begynnelsen av 00-tallet, etter at byen ble rammet midt i hjertet.
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Parallellen er tydelig, også til bussulykken: selvsagt var ingen i New York skyldige i
angrepet på World Trade Center, men like fullt var amerikansk oppførsel i Midtøsten
en av årsakene, litt som Lisas selvsentrerte masing på bussjåføren. Og når ulykken har
rammet: hvordan reagerer man moralsk best? Ved å la andre få svi, også uskyldige som
bussjåførens familie eller befolkningen i Irak og Afghanistan? Eller ikke gjøre noe som
helst, er det riktig? Lisa er som så mange New Yorkere i denne tiden fortvilet, men hun
sitter ikke på noen fasit.
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Ellen Engelstad (f. 1985)

• master i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i
Oslo og filmkritiker i Klassekampen.
• E-post: ellen.engelstad@gmail.com
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Artikkelforfatteren tar for seg hvordan kortfilm og
dokumentarfilm kan gi innfallsvinkler til etiske og religiøse
problemstillinger.

Religion og etikk i kortfilm og
dokumentarfilm
Ingrid Dokka
Som globale pionerer satset Norsk filminstitutt (NFI) allerede i 2004 på etablering
av digitale løsninger for filmdistribusjon. I dag kalles dette ”klikkefilm” eller strømming (streaming). Filminstituttet bygget opp to klikkefilmportaler: Filmarkivet.no og
Filmrommet.no. Filmarkivet.no skulle tilby gode filmer i alle sjangre til privatmarkedet, filmer som kunne strømmes over fiberoptiske nettverk til private datamaskiner,
hvor kredittkortet kunne belastes for påsynet av den aktuelle filmen. Filmrommet.no
hadde samme teknologiske løsning, men denne tjenesten – med det samme innholdet som i Filmarkivet.no – skulle være tilgjengelig for bibliotek og skoler. Institusjoner
tegnet abonnement, og gjennom dette kunne de se og bruke film så mye de ønsket.
Alle filmene i denne portalen var og er godkjent for visning i undervisning.
I begynnelsen var mange skeptiske til denne nye digitale formen å se film på, og en
del av kundene klaget over at filmene stoppet opp i overføringen på nettet og at det
var dårlig teknisk kvalitet på filmene. Andre klager handlet om at filmutvalget var for
lite og at det var for få nyheter. Etter hvert fikk portalene bukt med de fleste barnesykdommene, og i dag står Filmarkivet.no og Filmrommet.no på stødige og kvalitetssikre
bein, også når det gjelder utvalget av filmer.
Denne teksten fokuserer på Filmrommet.no. En rekke filmer derfra kan brukes i undervisning, både i religion og etikk-faget og i andre faglige sammenhenger. Jeg er ingen spesialist
på filmer som kan knyttes opp til etiske og religiøse problemstillinger, men setter likevel
opp en liste over filmer som tar opp – eller som danner gode utgangspunkt for samtaler
rundt – etiske spørsmål, enten knyttet til kristendommen eller mer generelt og allment.

Hvilke filmer, og for hvem?

Alle filmene som er listet opp nedenfor, finnes på Filmrommet.no og er klarert for
bruk i undervisning. Ved å søke på titlene kommer det opp korte omtaler, hvilket klassetrinn filmene egner seg for, hvilke fag og hva slags sensurgrense den har. Når det
gjelder sensur (tillatt aldersgrense), er det ikke alltid at filmen likevel egner seg for
dette alderstrinnet. Sensurgrensen angir at filmens innhold ikke skal være skadelig
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og i strid med straffeloven, men sier ikke noe om publikums modenhet til å oppfatte
filmens innhold. Derfor har jeg lagt til noen kommentarer bak titlene, der jeg mener
at aldersgrense ikke harmonerer med egnethet mot aldergruppa.
På Filmrommet.no kan du også lage egne spillelister, slik at det kan vises flere filmer
etter hverandre. Enkel bruksanvisning for innlogging og annen informasjon finnes
også på Filmrommet.no sine sider. Noen av filmene har egne studieopplegg, og da er
dette markert i omtaleteksten. For å forberede visning av filmen til undervisningen
er det viktig å ta seg tid til å se litt på filmene på forhånd. Hvis skolen abonnerer på
Filmrommet.no, får læreren delt ut passord fra skolens administrasjon.
Her kommer en kort presentasjon av et utvalg dokumentarfilmer og kortfilmer med tema
som kan knyttes til religion, etikk, filosofi, empati, nestekjærlighet og mangfold i vår tid.

Dokumentarfilmer

Mannen som elsket Haugesund: Dokumentarfilm om den første norske jøden som
ble tatt til fange av tyskerne under andre verdenskrig og hvordan nærmiljøet forsøkte
å redde han og familien, og om de som ikke gjorde det.
Stakkars hedninger: Betraktninger omkring den norske misjonsvirksomheten, sett i
et personlig, historisk lys.
Mørketid – kvinners møte med nazismen: Om kvinners krigsinnsats, om hvordan
nestekjærlighet og empati redder liv og holder liv.
Look for me – the Children of Gaza: ”Musikkvideo” som viser barns kår etter
bombingen av Gaza.
Svindleren: Interessant dokumentar om glidende sannhetsforståelse.
Et steinkast unna: Tittelen refererer til konflikten mellom israelere og palestinere.
Dette er også fortellingen om hvem som har og hvem som ikke har. Og som spør om
hvem som har rett til å kalle noen for terrorister og noen for frihetskjempere?
Kjærlighetens valg: Debutfilmen til regissøren Margreth Olin – en film som handler om søppel og avfall, men som egentlig er en etisk betraktning om verdier og vår
forvaltning av naturen.
Da Kings – jenter med baller: Da Kings er et jenteband som kler seg ut som gutter.
En utfordrende film om mangfold og kjønn.
Samson på reise: Samson er en norsk rom på 12 år. I filmen betrakter han seg selv
opp mot det norske, bofaste samfunnet. Det er mange ting han lurer på.
Detachment (fra 10. klasse): Vakker film om hinduistiske gravferdstradisjoner.
Vindenes hus: Særegen og stille film om sjøsamisk liv og livssyn.
Knut Sigve fra Folkestad: Knut Sigve flytter hjemmefra i en alder av 52. Det krever
sin mann. Knut Sigve er en del av mangfoldet – og noen ganger syntes nok mor at det
kan bli litt mye. Morsom og klok film om mennesker med både mentale og fysiske
utfordringer.
En ballong til Allah: Innsiktsfull og personlig film om kvinners plass i islam.
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Novellefilmer og korte fiksjonsfilmer

Folk flest bor i Kina: En kortfilm om barn, kynisme og ekstrem grådighet. Filmen er
basert på en av de syv ”dødssyndene”.
Gatas Gynt: Dokumentarfiksjon om livet som leves på gatenivå.
Å vokte fjellet: Om fattigdom, hovmod og nestekjærlighet blant to små brødre.
Får me knude’ for dette? Om dumskap, (u)moral og (dårlig) etisk skjønn i en uheldig
kombinasjon i forbindelse med russetiden.
Kjære Lisa: Lisas mamma er ”stemmen fra den andre siden”. Om savn, død og glede over levd
liv.
From This Day to Where (egner seg for videregående skole): Vakker og sterk film om seksualisert vold i Kongo, kvinner som er blitt utsatt for dette og kvinner som hjelper kvinner videre.
Tuba Atlantic: Folkelig komedie om en gammel grinebiters forhold til døden og en ung
jente som skal hjelpe han på veien til en verdig avslutning. Oscarnominert for beste utenlandske kortfilm i 2011.
Superhelter har ikke leggetid: Nær skildring av et barn som mister far i en ulykke. Om
relasjoner, sorg og medfølelse.
Samaritanen (egner seg for videregående skole): Middelaldrende mann inviterer en husløs asylsøker inn i hjemmet sitt. En studie i bakenforliggende motiver, manglende empati
og brutte løfter.
Idyll: Norsk ektepar på sydentur. En tilsynelatende død afrikaner ligger i strandkanten.
Om det å ta stilling eller ikke. Og kunne leve med det etterpå.
Asylum: Hvordan er det å leve i asyl og vente på svar på om man får oppholdstillatelse?
Filmen gir et svart, humoristisk blikk på dette, som også inviterer til innlevelse.
Sinna mann: En metaforisk animasjonsfilm om vold i hjemmet. Og hva som kan skje når
man bryr seg om sin nestes smerte.
Varde: En sterk film om det å hige etter makt og beundring og konsekvensen av en dårlig
handling. Filmen egner seg særlig godt til å kobles opp mot mobbetematikk.
Ekornet: Noen har en far hjemme, andre har en far i fengsel. Behovet for en far er like stort.
Sår skildring av hvordan en ung gutt ofrer det mest dyrebare han har for å oppnå sin fars gunst.
Der nede sørger de ikke: Om unge gutters raseri og manglende empati overfor sine omgivelser.
Sàiva: Kortfilm basert på en samisk myte om den underjordiske verden.
Eapharàs / Utbor: Kortfilm basert på en samisk myte om døde barns sjeler.
Vinterland: Småhumoristisk film om arrangerte ekteskap. Det er ikke lett hverken for
mannen eller kvinnen. Og særlig ikke når kvinnen fraktes fra Kurdistan til Nord-Norge.
Det er kaldt og mannen liker ikke den nye kona si. Filmen er laget av den aktuelle regissøren Hisham Zaman, som spillefilmdebuterte i januar 2013 med Før snøen faller.

Ingrid Dokka (f. 1961)

• Rådgiver ved Norsk filminstitutt med særlig ansvar for kortog dokumentarfilm
• E-post: ingrid.dokka@nfi.no
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Helter som messiassymboler og
skurker med gudekomplekser
Per Olav Heimstad
Spillefilmen, en av våre aller fremste kulturbærere, har alltid bidratt til å sette tro og
tvil, rett og galt, samt liv og død på dagsorden. I skolen vil derfor dette mediet i stor
grad kunne bidra til å gi fagområdene religion, livssyn og etikk svært god drahjelp.
Når skal man vise spillefilmer i klassene sine? Når elevene har fortjent underholdning
som pause fra undervisning? Med all respekt for avbrekk og flukt fra det faglige, så er
det ikke slike argument som skal forsvare bruk av film i skolen. Det rikholdige filmmediet er et ypperlig middel for å nå læreplanmål.

Alle filmer har potensiale

Men dette er avhengig av et godt planlagt for- og etterarbeid. Har man det, vil man i
teorien kunne bruke de fleste filmer i undervisning hvor etikk står på dagsorden.
Enten det er snakk om Batman, Veiviseren eller Simpson - the Movie, er strukturen den samme: Protagonisten møter en uforutsett utfordring, og må ta et valg for å
gjenvinne balansen i tilværelsen. Dette vil antagonisten (for eksempel en morder, en
naturkatastrofe eller eks-kjæresten) ønske å hindre han/henne i.

Messias-symboler

Som regel vil helten, etter at alt først har sett helsvart ut, reise seg for den gode saks
skyld, og bekjempe all motstand (ondskap). Akkurat som Messias. Konkrete eksempler på dette er Luke Skywalker i Star Wars, Neo i Matrix eller tegnefilmhelten
Rango. På samme måte har mang en filmskurk hatt djevelske tendenser, eller kanskje
et for stort gudekompleks, i sine strabaser for å oppnå verdensherredømme? (Les: de
fleste James Bond-skurker.)
Så film knyttet til verdivalg (etikk/moral) er en takknemlig inngangsportal til filmbruk i undervisningen. Dette aspektet inngår, i en eller annen grad, i alle filmer.

Mange innfallsvinkler

FILM

Og, det nevnte Messias-symbolet er jo bare ett av et helt univers av religiøse referanser
og meningsbærere som filmskaperne har anledning til å legge inn i sine verk. En bevisstgjøring her (les: tilrettelagt forarbeid), vil kunne skape en ekstra oppmerksomhet i
elevgruppa ved filmfremvisning.
Man kan videre se på det miljøet handlingen er lagt til. I hvilken grad er kultur og
samfunnsliv preget av religion? Her er det duket for tverrfaglig undervisning.
Og selvfølgelig, hva er filmens budskap? (Dette må imidlertid ikke blandes med filmskapernes motiver bak å lage filmen, da disse ofte også er av økonomisk art.)

Ferdig servert

Et filmstudieopplegg vil naturlig kombinere flere av disse tilnærmingsmåtene. Og det er
mange andre muligheter å vinkle et faglig opplegg på. Flere eksempler på dette kan man
finne hos Film & Kinos skolekinotjeneste på filmweb.no (filmweb.no/skolekino), hvor
et stort antall ferdig utarbeidede studieark til ulike filmer er gjort tilgjengelige.
De filmstudiearkene som finnes der inneholder generell informasjon, handlingsreferat, filmomtale, forslag til ulike typer oppgaver knyttet til filmen – samt, i flere tilfeller,
konkrete henvisninger til de aktuelle fagenes læreplaner.

SYV PÅ TOPP – til bruk i fagene religion og etikk og RLE
Adams Epler, 2005

En alvorsspekket komedie fra Danmark. Nynazisten Adam skal sone en dom i presten Ivans
varetekt, og deres ulike verdensbilder kolliderer fullstendig. Den er full av bibelske henvisninger og allegorier, og de ulike karakterenes livssyn og moral får brynt seg fra ende til annen.

Life of Pi, 2012

Etter et skipsforlis befinner den indiske gutten Pi seg om bord i en livbåt sammen
med en bengaltiger. Pis forhistorie, livsanskuelser og skjebnesyn bugner av refleksjoner rundt Gud, religionsutøvelse og ærefrykt for livet. Stor film!

Beasts of the Southern Wild, 2012

Nydelig og kunstferdig film om den seks år gamle jenta Hushpuppy, som sammen
med sin fordrukne og syke far lever tett på naturen og dens tidvis dommedagstruende
oppførsel. Her kan man ta fatt i eksistensialisme, respekt for livet, panteisme, likeverd,
foreldre/barn-relasjoner, miljøvern … og uendelig mye mer.

Men det er selvfølgelig en fordel med flere innfallsvinkler. Heldigvis er mulighetene
mange. Man kan studere de ulike aktørenes karakter og utvikling, på et psykologisk
plan. Hvilken bakgrunn har de for de valgene de gjør? Hvem kan og bør man kunne
identifisere seg med?

Prinsen av Egypt, 2001
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Uansett klassetrinn; ønsker man en lettfattelig, men respektfull versjon av Moses sitt liv
frem til og med Sivsjøunderet, er Disneys tegnefilm et takknemlig valg. Noen kreative friheter har de jo tatt seg, men den fungerer likevel utmerket som en historierik tidskoloritt.
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Passion of the Christ, 2004

Mye er ytret om Mel Gibsons filmatisering av Jesu lidelseshistorie, men om man ønsker å vise elever hvordan mennesker og miljø så ut på den tiden, er filmen et svært
godt utgangspunkt. Den romerske okkupasjonsmakt sine rettergangstradisjoner står
sentralt. Vær forberedt på mye blod.
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Gud på film
Didrik Søderlind

Priest, 1994 (ikke 2011!)

Jeg har alt for mange lidenskaper og hobbyer. To av de største er å se film og å lære om religion. Noen ganger kan de to kombineres, og da er jeg virkelig i himmelen. Så da redaktøren
for nettstedet religioner.no (som jeg har endt opp som styreformann for) utfordret meg til
å lage en liste over mine favorittfilmer om religion, grep jeg sjansen. Det ble en liste med
11 filmer totalt, og nedenfor følger en forkortet utgave, med kort presentasjon av tre filmer.

Øvrige eksempler:

Ti av de elleve filmene jeg valgte ut handler om religion, filmer som har betydd mye
for meg, og som jeg gjerne anbefaler andre å se. Noen er filmer som blaserte cineaster
vil nikke anerkjennende til, andre vil gi deg cred blant nerdete kultfilmsamlere. Alle
filmene klarer å fange noe av det jeg synes er spennende, utfordrende og inspirerende
med religion. Til slutt har jeg sneket inn en film som har fint lite med religion å gjøre,
men som presenterer mitt eget livssyn på en aldeles glimrende måte.

Noe utdatert visuelt, men med et svært ladet og rikt innhold. Greg Pilkington rives mellom
sitt kall som katolikkprest og sin hemmeligholdte homofile legning. Kjent med hemmeligheter, som er mye mørkere enn hans egne, befinner Pilkington seg i en komplisert sfære av
hardt prøvde idealer, følelser, moralbegrep og nestekjærlighetsprinsipp.
Ellers kan man jo jakte på den gjennomgående bibelske symbolikken i filmer som
Star Wars - Episode IV, Matrix, Narnia og Lord of the Rings-trilogien.
Foruten nevnte Passion of the Christ, finnes også andre filmer som konkret tar for
seg Jesu liv, for eksempel The Last Temptation of Christ (1988), (musikalen)
Jesus Christ Superstar (1973), miniserien Jesus of Nazareth (1977 -), samt Veien
til Betlehem (2006), som følger Jomfru Maria fra unnfangelsen til Jesu fødsel.
I komediesjangeren kan man finne humoristiske, men tankevekkende tilnærminger
til relasjonen Gud vs. mennesker, eksempelvis: The Truman Show, Bruce Almighty,
Evan Almighty og Life of Brian.
Innen religionshistorie får man god drahjelp av filmer som er viet sentrale personer,
som Martin Luther (Luther, 2003), Mahatma Gandhi (Gandhi, 1982) og Jeanne
d’Arc (Joan of Arc, 1999). Eller hendelser som kristendommens fremtog, eksempelvis til Midt-Østen på 1100-tallet (Kingdom of Heaven, 2005) eller til Sør-Amerika
på 1800-tallet (The Mission, 1986).
Blant dramafilmer finnes det et hav av døråpnere til ulike fagmål innen ulike religioner,
livssyn og etiske ståsted. For å nevne noen: De Usynlige, Babel, Djevelens Advokat (/
thriller), The Green Mile, In The Name of the Father, The Da Vinci Code, The Believers, Constantine (/sci-fi-thriller), Lille Buddha, Whale Rider, Søndagsengler, Bare
Bea, Saved! og Tommys Inferno. (De siste tre er filmer spesifikt myntet på ungdom.)
Benytt gjerne www.filmweb.no for mer detaljinformasjon om disse filmene.

Per Olav Heimstad (f. 1973)

Den komplette ”Gud på film”-listen finner du her: www.minervanett.no/gud-pa-film

The Message (1977)

I en tid der drittfilmer om islam preger samfunnsdebatten, er dette en strålende motvekt. The Message er en apologetisk mastodontfilm om profeten Muhammeds liv og
lære. Dersom du ønsker å forstå hvordan muslimer ser på sin tro og sin tradisjon –
eller du bare liker storslåtte filmer – er The Message tre vel anvendte timer. Jeg klarer
ikke å la være å sammenligne den med en av mine absolutte favorittfilmer, Lawrence of
Arabia. Ikke bare fordi både The Message og Lawrence … er filmepos som handler om
folk som farter rundt i ørkenen og resiterer fra Koranen, men fordi begge filmer rører
ved dypt eksistensielle temaer.
Og som et apropos til dagens debatt, kan det nevnes at selv om filmen er laget av en
muslim, i samråd med skriftlærde, så gikk det med noen menneskeliv da denne filmen
ble lansert også. Filmen følger billedforbudet i islam ved at Muhammed aldri vises
(skuespillerne henvender seg til kamera, noe som funker overraskende bra).
Filmen er tilgjengelig i sin helhet på YouTube. Bruk søkeordene:
the message story of islam

• adjunkt. Lang erfaring som ungdomsskolelærer, frilansjournalist innen
film- og musikkpresse. Utarbeider filmstudieark for bruk av film i
undervisningen, Film & Kino, http://www.filmweb.no/skolekino/
• E-post: poheimstad@hotmail.com

Il vangelo secondo Matteo / Matteusevangeliet (1964)
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Siden Jesus er vår kulturkrets’ viktigste person, er det laget mange filmer om ham. Og
det ligger kanskje en slags ironi i at det var en homofil, ateistisk marxist som skulle lage
det mange mener er den aller beste av dem.
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Italienske Pier Paolo Pasolini var noe av en rebell, og hans filmatisering av Marquis
de Sades 120 dager i Sodoma er beryktet. Men Pasolini var også en av historiens aller
største filmkunstnere. Og Il vangelo secondo Matteo (på norsk: Matteusevangeliet) er
en av hans mest kjente verk. Med god grunn.
Ved første øyekast er dette simpelthen en filmatisering av Matteusevangeliet, men
under overflaten merker vi selvfølgelig Pasolinis egen personlighet og verdensbilde.
Pasoloni viser oss en rebelsk, krevende Kristus, milevis unna genserprestenes kompisJesus. Filmen er slående vakker, men ikke glatt. Som i mange av sine andre filmer brukte Pasolini grep hentet fra nyrealismen. Et av dem var å la rollene fylles av amatører,
så Jesus spilles av en jusstudent. Resultatet er at beretningen om Jesus blir enda mer
utfordrende.
Filmen finnes i sin helhet, med engelsk tekst, på YouTube. Bruk søkeordene:
gospel matthew 1964 pasolini

Cosmos, episode 1: The Shores of the Cosmic Ocean (1980)

I tillegg til de utvalgte filmer om ”Gud på film” vil jeg også nevne en film laget for TV.
Og den handler knapt om religion i det hele tatt. Grunnen til at jeg sniker den inn er at
dette er en glimrende oppsummering av hvordan jeg selv ser på verden. For jeg er ikke
religiøs, jeg er ateist og humanist.
Carl Sagans fantastiske TV-serie gir ikke bare et fascinerende innblikk i universets hemmeligheter, men i hvor forunderlig det er å være del av det hele – i noe
som nærmest kan kalles en ateistisk unio mystica. En annen berømt ateist, Richard
Dawkins, fanger mye av det samme i sine bøker om evolusjon. Så når jeg merker at jeg
blir litt misunnelig på mennesker som har regissører som Pasolini til å lage filmer om
sine religionsstiftere, koser jeg meg med denne. Det sier kanskje noe om livssynet mitt
at den filmen jeg kommer på som best fanger det er en dokumentar om vitenskapen.
Men det har nok også noe med å gjøre hvor godt Sagan fanger hvor mye magi som kan
rommes i en vitenskapelig forståelse av verden.
Episoden er tilgjengelig i sin helhet på YouTube. Bruk søkeordene:
sagan cosmos episode 1

Didrik Søderlind (f. 1971)

• Rådgiver i Human-Etisk Forbund og redaktør 		
av tidsskriftet Humanist. .
• E-post: Didrik.Soderlind@human.no
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Det følgende er en ordveksling mellom en religionslærer, 		
fire elever og filmskaper Nefise Özkal Lorentzen.

En ballong til Allah og jakten
på smaragden
Kjell Arne Kallevik

En av vår tids mest profilerte og engasjerte dokumentarfilmregissører her i Norge er
Nefise Özkal Lorentzen. Forfatteren, journalisten og filmskaperen Lorentzen er født
i Ankara, bosatt i Oslo. De siste årene har hun laget filmer relevante for religionsundervisningen i videregående skole. Filmene diskuterer og problematiserer kjønn og
kjønnsroller i muslimske samfunn. Gjennom filmene ønsker hun å gjøre ufortalte historier mer synlige.
Nedenfor følger noen spørsmål til Nefise Özkal Lorentzen, formulert av undertegnede religionslærer (KAK) og noen av elevene mine som har sett filmen i religion og
etikk-faget. Spørsmålene er knyttet til hennes arbeid som filmskaper og om motivasjonen som ligger bak. Elevene går i musikklassen på Bergen Private Gymnas og refereres her til med fornavn. Svarene viser tydelig det sterke engasjementet som fungerer
som drivkraft i Lorentzens filmproduksjon.
KAK: Hvorfor lagde du filmen En ballong til Allah, og hvordan flettet du inn budskapet du ønsket å formidle?
– Som jeg forteller i begynnelsen av filmen, startet hele prosjektet med en drøm. I
denne drømmen sendte jeg en ballong til Allah, og sammen med ballongen sendte jeg
alle mine spørsmål og all min undring. Plutselig så jeg et telt, som sufi-teltene fra min
bestemors fortellinger. Alt var der: fortiden, nåtiden og framtiden.
– I drømmen skjønte jeg at jeg måtte finne noe, en smaragd som kunne bringe nytt
lys til oss kvinner. Jeg var fri til å gå hvor jeg ville. Ingen spurte etter gyldige pass eller
oppholdstillatelser. Jeg så vårt opphav – Adam og Eva – glade, lekne og erotiske. Jeg
ville være sammen med dem. Eva tok et eple, snudde seg mot meg og spurte: “Hva
er din religion?” Hvorfor kunne jeg ikke si til Eva at jeg er muslim? Var det noe jeg
skammet meg over?
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– Det finnes så mange fordommer mot islam. Det er ikke vanskelig å forstå. Når folk
tenker på islam, husker mange bare 11. september. Andre referanser er Iran og Afghanistan. Alt er så svart-hvitt. Som kunster føler jeg anvar for å vise at mynten har to
sider.
– I nesten alle mine dokumentarfilmer bruker jeg elementer av fiksjon. Det er ikke
bare fordi jeg liker animasjoner og effekter. Jeg er opptatt av at filmkameraet skal
brukes på måter som er etisk forvarlige. Jeg er veldig bevisst om hvordan jeg viser fram
andre menneskers liv og fortellinger i mine filmer. Bruken av fiksjonselementer og
lek med metaforer har gitt meg frihet til å fortelle historier fra andre perspektiver. Jeg
er en god lytter som ikke bare lytter til ordene, men også til bildene bak ordene. Det
finnes så mye som er skjult, både ord og handlinger. Dette undersøker jeg i filmene.
Det mennesker feier under teppet er det som interesserer meg mest.
– En sann historie har alltid flere lag og flere historiefortellere. Hva står da igjen? Hvor
er sannheten? Jeg er sterkt knyttet til mitt publikum. Alt mitt arbeid er knyttet til å
finne en ”nøkkel”, som nøkkelen i Alice in Wonderland. Det er publikum som egentlig
skaper fortellingen eller tolker fortellingen. De bruker ”nøkkelen” til å åpne nye dører,
som kan åpne nye rom i deres liv. Uten publikum er filmer bare opptak helt uten betydning. Når jeg starter et nytt prosjekt, velger jeg tilfeldig ut mitt ”publikum”. Det
kan være kvinnen som jobber i kiosken, mannen som sitter bak meg på bussen eller
tenåringen som studerer musklene sine i hvert speil han går forbi. Jeg finner dem gjennom tilfeldigheter. På en måte lever jeg veldig nært publikum.
KAK: Hva er din indre motivasjon til å lage dokumentarfilmer? Hvilke mål har du
med filmene dine?
– Min inspirasjon er mennesker og deres fortellinger. Målet med de fleste filmene
mine er å finne kjærlighet. Det høres banalt ut, men jeg tror virkelig at alt vi trenger
er kjærlighet. Jeg er ikke redd for å vise at jeg er sårbar. Derfor deler mennesker sine
fortellinger med meg. Dokumentarfilmer er viktige, slik jeg ser det. Media er besatt av
forskjeller knyttet til klasse, kultur, rase og etnisitet. Min intensjon er å vise mangfold
i stedet for forskjeller.
– I dokumentarserien Jeg har to land – rettet mot barn – ønsket jeg å vise fram kulturelt
mangfold. Jeg filmet mine barns erfaringer da vi flyttet til Tyrkia for et halvt år. Det var
interessant å være vitne til deres anstrengelser knyttet til å kombinere sine norske og
tyrkiske identiteter. Jeg tror ikke på mye av retorikken rundt identitet. Vi er intelligente
vesener som kan klare å kombinere hva som helst. Identiteter kan være betydelige hindringer i vår tid. Som heterofil kvinne kjemper også jeg for rettighetene til mine homofile venner. Derfor lagde jeg Gender Me, en film om islam og homoseksualitet. Ikke alle
homo-organisasjoner likte dette, fordi jeg selv ikke er lesbisk. Men en dokumentarfilmskaper er en kunstner som ønsker å overskride grenser og som ikke kan stoppes!
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Elise: ”Når og hvordan begynte du først å stille spørsmål ved noen utbredte holdninger og ekstremistiske retninger innenfor islam? Hvordan utviklet kritikken seg videre fram mot ditt ståsted i dag?”
– Ideen til en trilogi om islam kom under arbeidet med En ballong til Allah. Med to
filmer som viser hvordan undertrykkelse er knyttet til kjønn, henholdsvis overfor homofile og kvinner, ble vi i tillegg bevisste om nødvendigheten av å undersøke forholdet mellom menn, maskulinitet og islam. Til sammen vil de tre filmene dekke spørsmål
knyttet til kjønn og kjønnsroller i islam på en måte som ikke er gjort før. Alle filmene
vil på ulike måter vise kampen mot patriarkalsk makt. Dette vil bli et historisk dokument fra vår tid.
– Den første filmen, Gender me, handlet om islam og homoseksualitet. Da den kom ut
i 2008 førte den til en del diskusjon i norske medier. Film nummer to, En ballong til Allah, handlet om kvinner og islam. Denne ble lansert i 2011, og oppnådde blant annet
gode seertall på NRK. Begge filmene har blitt solgt til en rekke land, og En ballong til
Allah har mottatt flere internasjonale priser. Filmene har noen dramaturgiske trekk til
felles. De ekskluderende, patriarkalske verdiene som så ofte er knyttet til islam, er uten
tvil “hovedfienden”. Verken fortellingene eller de som forteller i filmene er anti-islamske,
men de representerer visjoner om å fornye og demokratisere islam, og de ser nødvendigheten av at maktstrukturer må endres.
– Publikum må bli klar over at patriarkalsk kultur også ødelegger menns liv, ikke bare
kvinners liv. Filmene peker på muligheter til å etablere inkluderende, ikke-patriarkalske systemer. Prosjektet medfører risiko, både fysisk og rettslig. Det berører kontroversielle tema! Verken høyre-ekstremister eller muslimske fundamentalister er glade
for prosjektet. Målet er å føre nye fortolkninger av islam inn i internasjonale debatter,
og ta islam tilbake fra fundamentalistene.
Nina: ”Filmen tar utgangspunkt i hvordan du selv tenkte som barn. Hvordan ser du
selv på det å gi barn en bestemt tilknytning til religion?”
– Som barn stilte jeg spørsmål hele tiden. De gangene jeg ikke fikk svar, diktet jeg opp
eventyr som jeg fortalte til de voksne. I eventyrene svarte jeg også på spørsmålene
mine. Her er noen av spørsmålene jeg hadde som femtenåring: Hvordan vet vi at Gud
finnes? Hvorfor sier vi at islam er den siste og beste religionen? Hvorfor sier noen at
jødene er et utvalgt folk? Hvordan kan man vite om Jesus er Guds sønn eller ikke?
Hvordan kunne Muhammed ha kontakt med Gud?
– Både min bestefar og min stefar tok meg veldig på alvor og hadde lange diskusjoner
med meg som barn. Bestefar var skeptisk til all religion, mens min stefar var en liberal
muslim. Jeg vokste opp i en familie der man hadde ulike meninger om nesten alt, og
derfra har jeg fått mot til å si hva jeg mener.
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– Det er naturlig at familier ønsker å overføre sine verdier til neste generasjon. Men
de må la de unge sette spørsmålstegn ved og utfordre verdiene. Slik jeg ser det kan
religioner bidra til å gjøre oss mer lykkelige, til å føle oss trygge og til å dele av fremgangen vi opplever. Men dessverre er det slik at religion ofte blir brukt som et verktøy
til å ta fra oss mulighetene til å tenke fritt. Så jeg overfører mine verdier til barna mine
gjennom å fortelle historier, gjennom å gi råd og gjennom å dele minner og erfaringer
med dem. Men når det gjelder religion står de fritt til å velge hva de vil.
Kristoffer: ”Tror du generelt muslimer kommer til å få et bedre kvinnesyn, som likner
det vi har i Vesten, eller virker det som en forgjeves kamp mot allerede overbeviste
mennesker?”
– Jeg er helt enig i at det bør skje store endringer i hvordan noen muslimske samfunn
ser på og behandler kvinner. Det handler blant annet om ideer knyttet til jomfruelighet, renhet og om at kvinner skal tie offentlig. La oss så se bakover til Muhammeds
tid. Hans første kone var 20 år endre enn ham. Hun hadde vært gift før og var ikke
jomfru. I tillegg var hun en rik og respektert forretningskvinne, ikke akkurat den stille
typen.
– Men i dag står vi overfor problemer som æresdrap når kvinner er i forhold utenfor
ekteskap. Familiene sier gjerne at de har mistet sin ære ved at datteren ikke lenger er
jomfru. Det er så dumt å knytte kvinners seksualitet sammen med familiens ære! Men
samtidig må vi huske at kvinner har fått lide på så mange områder, over hele verden.
Det er et globalt problem, slik jeg ser det.
– Jeg venter på en kjønnsrevolusjon innenfor islam. I Allahs navn blir både gutter og
jenter påført problemer når det gjelder muligheter til utdanning, valg av partner og
seksuell identitet. Slike hindere er mest synlige i patriarkalske samfunn. Gjennom
filmene mine prøver jeg å gi mitt bidrag til en kjønnsrevolusjon innenfor muslimske
kulturer.
– Da den arabiske våren startet tidlig i 2011 var jeg lykkelig! Jeg var nesten ferdig med
filmen En ballong til Allah. Det ble en flott premiere i mars det året, og alle talerne
kommenterte den arabiske våren. Men dessverre var det noe som manglet i den arabiske våren. Vi trenger fremdeles en kjønnsrevolusjon innenfor islam. Uten at kvinners stemmer blir inkludert kan vi ikke skape nye bevegelser.
– Den 30. januar dette året døde 93 år gamle Gamal al Banna, en av de store ”historiefortellerne” som er med i En ballong til Allah. Al Banna var en av de store filosofene
i vår tid. Denne mannen var en sann feminist. Jeg håper vi får flere som ham i den
muslimske verden i framtiden, slik at vi kan få en kjønnsrevolusjon som kan styrke
både menn og kvinner.
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Linn-Therese: ”Da jeg så En ballong til Allah, tenkte jeg flere ganger på animasjonsfilmen Persepolis. Hva tenker du selv om likheter og forskjeller mellom din historie og
historien i Persepolis?”
– Persepolis er en av mine favorittfilmer! Den viser endringene i iransk kultur gjennom perspektivet til en ung jente. Filmen har en veldig ærlig fortellerstil, og det er
kanskje derfor den er så kraftfull. Da jeg så filmen første gang, var det mye av både
latter og tårer. Bruken av humor er noe de to filmene har til felles.
Et spørsmål fra religionslæreren igjen til slutt: ”Som engasjert filmskaper, har du noe
budskap til lærere som underviser 18-19-åringer i religion og etikk-faget i videregående skole?”
– Jeg tenker at lærere har et veldig stort ansvar i samfunnet, og jeg ser dem som skulptører.
De former kunnskap og innsikt. I denne formingsprosessen møter de dilemmaer. I et samfunn preget av mangfold møter lærerne elever med vidt forskjellig bakgrunn når det gjelder
religion og livssyn.
– Klasserommet bør virkelig være en arena for ytringsfrihet. Men hvis lærerne legger
merke til noen form for trakassering, må de gripe inn uten å nøle. Det er ikke plass til
ytringer i Jesu navn eller Allahs navn i klasserommet. I det sekulære klasserommet kan
vi diskutere, stille spørsmål – også kritiske spørsmål – og ikke minst: lære å takle de
kritiske spørsmålene.

Nefise Özkal Lorentzen – utvalgt filmografi:
En ballong til Allah (2011)
Gender Me (2008)
Jeg har to land (2005)

Kjell Arne Kallevik (f. 1972)

• religionsviter, medlem av redaksjonen til Religion og
livssyn, lektor ved Bergen Private Gymnas.
• E-post: kallevik@yahoo.com
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Om Smaken av kirsebær

En religiøs film?

Smaken av kirsebær er en prisbelønnet iransk dramafilm fra 1997. Ansvarlig for regi og
manus er Abbas Kierostami. Som det kommer fram i lederen i dette nummeret, ble
filmen vist på seminaret Den andres ansikt i november 2012. Arrangørene oppfordret noen utvalgte personer til å kommentere filmen etter visningen. Poenget var å
la filmen være et utgangspunkt for refleksjon og samtale om eksistensielle og etiske
spørsmål. De ble også bedt om å vurdere filmen i lys av begrepet hellighet. Kommentarene er grunnlaget for tekstene nedenfor, noe som forklarer den noe muntlige stilen.
Her følger kommentarene til Gro Steinsland, Janic Heen og Didrik Søderlund. Erik
Hillestad var forhindret fra å delta, men hans poetiske tekst, skrevet til et annet arrangement, ble lest opp på filmseminaret, og også han har gitt tillatelse til trykking.

Gro Steinsland

Smaken av kirsebær har blant annet blitt beskrevet som ”et eksistensielt drama”, filmet
i en minimalistisk stil. Filmanmelderne både internasjonalt og i Norge tok godt i mot
filmen. Den ble blant annet belønnet med Gullpalmen ved Filmfestivalen i Cannes i
1997. VGs filmanmelder kalte En smak av kirsebær ”en aldri så liten åpenbaring av en
film, som makter å få et anleggsområde til å gjenspeile universets storhet, og lydene
gjennom et åpent bilvindu til å fange inn livets mangfold og kraft.”
Iran er et svært krevende land å lage film i, på grunn av den statlige sensuren. En smak
av kirsebær ble nektet vist av iranske myndigheter, og Kiarostami skal selv ha smuglet
ut kopien som ble vist i Cannes. Selvmord er et krevende tema – og sterkt tabubelagt
både i Iran og andre muslimske land – men Kiarostami nærmer seg dette både varsomt og sympatisk, helt uten dramatiske fakter.
Hovedpersonen herr Badii er en velstående, middelaldrende mann som har bestemt
seg for å ta sitt eget liv. Selvmordet er nøye planlagt og forberedt. Oppe i en ås har han
gjort klar en grav han skal legge seg i, og han har en mengde sovepiller for hånden.
Men herr Badii trenger assistanse. Han kjører rastløst rundt i både storbyen og på
bygda på jakt etter en fremmed som kan hjelpe ham med gravleggingen. Der er i alle
fall slik han forklarer oppdraget, og han er villig til å betale godt!
Størsteparten av filmen består av samtalene mellom herr Badii og tre mennesker han støter
på: en ung kurdisk soldat, en dypt religiøs afghaner og en eldre tyrkisk dyreutstopper. Det
er sistnevnte som lanserer ”smaken av kirsebær” som mulig grunn til å fortsette å leve.
Filmen etterlater publikum med flere spørsmål enn svar. Vi får egentlig ingen forklaring på hvorfor herr Badii ønsker å ta livet av seg, og hvorfor er det så avgjørende for
ham å alliere seg med noen. Ønsker herr Badii egentlig å ta livet av seg? Og gjennomfører han planen om selvmord?
kak
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Smaken av kirsebær er en film egnet til samtale og diskusjon, om liv og død, om meningen med livet, om forholdet mellom individuell frihet og forpliktende fellesskap, om
selvmord og eutanasi, om rik og fattig, men kanskje først og fremst om det å være et
medmenneske.
Det viser seg vanskelig for herr Badii – filmens hovedperson – å få noen til å hjelpe seg
med å avslutte livet. Personene han oppnår kontakt med viser alle – tross sin fattigdom
– en grunnleggende respekt for livet, eller kanskje heller en grunnleggende motstand
mot å medvirke til selvmord?
Den minimalistiske formen får fortellingen til å nærme seg noe arketypisk, nær eventyret eller myten. Tretallsloven er tatt i bruk for å strukturere møtet mellom hovedpersonen og ”de fremmede”. Tre ulike personer våger etter tur å sette seg inn i bilen
til herr Badii. Alle er de fremmede, de er fattige, og de har ansvar for å underholde
nære eller fjerne familiemedlemmer. Alle er de kommet til Iran via en krigssituasjon.
Krig og fattigdom ligger hele veien under, gjennom hele fortellingen, og fremstår som
menneskets livsvilkår. Dette understrekes av de duse fargene som filmen er holdt i. De
gir assosiasjoner til tørke, høst, og død, forsterket av åtselfuglene som jevnlig flakser
opp i store flokker.
De tre ”fremmede” representerer ulike aldre: Den første er en ganske ung soldat fra
Kurdistan, den andre er en noe eldre islam-student fra Afghanistan, mens den tredje
er en eldre arbeider fra Tyrkia, nå underordnet ansatt ved et naturhistorisk museum.
Den unge soldaten som får sitte på i bilen til herr Badii, er usikker og ubekvem i situasjonen med en underlig sjåfør som lokker med en stor pengesum som betaling for en ”lett
jobb”. Hva dreier det seg om? Soldaten er mistenksom og sårbar der han motvillig kjøres
ut i det karrige og golde landskapet. Utenfor byen viser hovedpersonen frem graven han
har spadd ferdig for seg selv. ”Jobben” er å komme hit neste morgen for å spa jord over
den døde kroppen. Soldaten kjemper med seg selv, men flykter skremt fra stedet. Vel er
han lært opp til å drepe i krig, men selvmordet vil han ikke blandes inn i.
Islam-studenten som er preget av krigen i hjemlandet Afghanistan, kommer fra fattige kår og trenger penger til videre utdannelse. Han plukkes opp i et steinbrudd, der
inntrykket av goldhet og undergang forsterkes av enorme grus- og steinhauger og
brølende gravemaskiner. Studenten blir imidlertid forskrekket over å høre hva den
tilbudte jobben går ut på, og har sterke teologiske og trosmessige innvendinger. Selvmord ser han som en alvorlig synd mot Gud som har gitt menneskene livet.
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Den tredje personen som kommer inn i vår hovedpersons liv, er den eldste. Han
prøver å få herr Badii til å ombestemme seg ved å få ham til å fortelle om sin krise.
Denne fremmede gir av sin egen livserfaring: Han har selv en gang vært på randen
av selvmord, men opplevde å få nytt livsmot. Her utfoldes nærmest en preken, en
skapelsesmyte, ikke i form av en teologisk utlegning, men engasjert og nært gjennom
å dele egne livserfaringer.

mens ”de fremmede” som etter tur kommer inn i mannens liv, fremstår som levende
individer. De viser sitt ansikt ved å fortelle om sin egen livssituasjon, de angår oss.
Har filmen et klart budskap? En stemme som taler mot selvmordet og viser til at livet
er verdt å leve, tross kriser og vansker? Et svar ligger vel i filmens tittel Smaken av
kirsebær, noe som uttrykker de nære tings gleder. Å finne sin plass i naturen og skaperverket – og i et menneskelig fellesskap – er det som gir livet mening.

Hva var det som fikk mannen bort fra selvmordstankene? Det var noe så enkelt som
smaken av kirsebær, altså en grunnleggende sanseerfaring, som gleden ved å drikke
vann eller oppleve soloppganger, erkjenne at en er en del av naturen, av skaperverket
og menneskelige fellesskap. I mannens tale aner vi et religiøst billedspråk som gjør at
denne fremmede i situasjonen kan oppfattes som Guds stemme.

De tre personene som herr Badii møter – soldaten, teologstudenten og den livserfarne
arbeideren – viser hver på sin måte ærbødighet for livet. Soldaten og teologen har
sitt fotfeste innenfor hver sine overordnete ideologiske system, mens den eldre mannen bygger på egen livserfaring, egen innsikt i hva felleskap med medmennesker og
natur betyr. På ett plan kan man si at filmen har et sterkt medmenneskelig budskap.
Den fremmede tyrkeren opptrer som en barmhjertig samaritan, han ser lidelsen og
avmakten i den andre, han prøver å stille en diagnose og hjelpe, han er til og med villig til å sette seg ut over de religiøse forbudene mot medvirkning til selvmord. Denne
personen blir stående som det gode mennesket, han er et medmenneske.

Til tross for sterk motstand mot selvmord som løsning på en livskrise, lover denne
mannen likevel å hjelpe herr Badii i nøden. Han skal komme til graven ved soloppgang og sjekke hvordan det er gått. Her uttrykkes en ambivalens som ikke er lett å
gripe. Han har håp om at den suicidale skal komme på bedre tanker, men lover likevel
å følge ham opp i hans forsett.
Filmen avrundes med at vår mann ved nattetid legger seg til rette i graven i det golde
landskapet for å dø av en overdose sovepiller. Med et voldsomt mørke, med torden
og regnvær, klippes selvmordsscenen over. Vi er i villrede: Tok herr Badii pillene eller
tente han seg bare en røyk før han la seg til rette i graven?
Så rykkes vi ut av illusjonen. Det er daggry, og gjennom en uskarp linse fremstår den
golde jorden som forvandlet etter det livgivende regnværet. Alt er blitt grønt, treet står
i blomst, jorden er blitt fruktbar. Filmteamet samler seg, soldattroppen får ordre om
å stoppe for å hvile ved et blomstrende tre, alt er liv og glede. Hovedpersonen slutter
seg så fullt levende til filmteamet. Vi er i villrede om selvmordet ble effektuert. Døde
vår mann eller overlevde han natten og regnet. Vi må selv skape slutten på fortellingen.
Selvmord er regnet som synd innenfor verdensreligionene, livet holdes hellig både
innenfor islam, kristendom og jødedom. Men det religiøse bakteppet i filmen er diskret, her er ingen dogmatisk religionstilknytning. Selv om islam er den naturlige religiøse konteksten for handlingen som utspiller seg i Iran, er dette ikke avgjørende
for tolkningen av filmen. Det er den akutte eksistensielle situasjonen, det planlagte
selvmordet, og de ulike menneskenes reaksjon på dette som er filmens tema.
Filmens hovedperson, den suicidale herr Badii, er velstående og tegnes i tydelig kontrast til de fattige menneskene han henvender seg til med sitt spesielle oppdrag. Men
kontrasten rik/fattig er her snudd på hodet. De fattige er rike fordi de lever i forpliktende medmenneskelige relasjoner. Den rike er fattig fordi han har trukket seg tilbake
i isolasjon. Den stengte hovedpersonen innbyr ikke til vår interesse eller engasjement,
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Temaet fører oss til religionsfilosofen Emmanuel Levinas som hevder at mennesket
ikke kan gripe eller forstå Gud, bare se sporene av Gud i sin nestes ansikt, en innsikt
som blir forpliktende for den enkeltes livsførsel.

Gro Steinsland (f. 1945)

• Professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo.
• E-post: gro.steinsland@iln.uio.no

Hellig for meg?
Janic Heen
Aller først vil jeg snu spørsmålet arrangørene av Den andres ansikt ba oss ta utgangspunkt
i når vi skulle kommentere filmen Smaken av kirsebær. Jeg snur dermed spørsmålet
”Hellig for oss?” og spør heller ”Hellig for meg?” For meg kan ikke spørsmålet om tro og
helligdom bli annet enn et personlig anliggende. Det er ikke noe et kollektiv – være det
seg verdslig eller religiøst – kan besvare eller forstå. Det er noe man må føle i seg selv. Det
hellige er for meg en opplevelse av tilstedeværelse i mitt eget.
Jeg kan oppleve kunst som noe hellig. Faktisk er det kanskje i kunsten jeg finner mine
næreste opplevelser av det hellige. Jeg har følt det i danseoppsetningene til koreo-

RELIGION OG LIVSSYN – 1/2013

37

FILM

grafen Pina Bauch. Jeg har fornemmet det i møtet med maleriene til Edvard Munch.
Jeg har lyttet til det i stemmen til Aretha Franklin. Jeg opplever det hellige i filmkunsten også. Som i filmen Offeret av Tarkovski, der Erland Josephsons nesten uavbrutte
monologer smelter sammen med blendende vakre bilder, og følelsen av noe unikt,
intenst og altomfattende griper deg, i scene etter scene.
Når jeg nå bruker så mange ord på å snakke om andre kunstuttrykk enn Smaken av kirsebær,
så er det nok fordi den aldri gav meg en slik opplevelse – altså en opplevelse av hellighet. Det
ligger vel nettopp i sakens natur, at en opplevelse av helligdom ikke lar seg så lett forklare. Den
er der. Eller den er der ikke. Og, som sagt, den er et ytterst personlig anliggende.
For meg blir heller Smaken av kirsebær en beskrivelse av et land og en kultur. De små møtene som filmen skaper mellom mennesker underveis, vekket nysgjerrigheten min – på
landet Iran – med sine ulike folkeslag, og på hvor sammensatt og mangesidig dette stedet
er. Det slår meg hvor flott filmmediet er som kulturformidler. En film som denne evner å
gi en sanselig opplevelse av en fremmed kultur, og man opplever den gjennom lerretet.
Det merkelige landskapet filmen omgir seg med vekker også interesse hos meg. Det er
noe så goldt og ødelagt over massene, med støv og stein som lempes fra lastebiler. Utslitte
plastposer som samles i bunter, den evige lyden av anleggsmaskineri og byggearbeid.
Det er i det hele tatt noe utmagret og dystopisk som ligger i luften rundt hovedkarakteren og hans skjebnesvangre valg. Husene der folk bor, skolen og alle bygningene har noe sjelløst og midlertidig over seg.
Smaken av kirsebær er en god og givende fortelling – den taler til meg. Men den gir
meg ikke den følelsen som jeg opplever som hellig. Jeg tror at når jeg opplever tilstedeværelsen av det hellige i et kunstuttrykk, så er det noe ekstakt, og utvilsomt. Det
kan bli til ved tilfeldigheter eller det kan bli til under nøye planlagte omstendigheter,
men det er ingen tvil om hva det uttrykker når det først er til stede.
Jeg tror Mister Badii sin reise gjennom dette landskapet appellerer litt for mye til intellektet for at jeg skal få denne følelsen. Ikke minst i avslutningen, som søker å sette
hele handlingen i et metaperspektiv. Jeg må nok forstette min søken etter opplevelsen
av det hellige andre steder. Likevel kommer jeg til å huske denne filmen, og jeg kjenner at den har gitt meg en idé: Kanskje skal jeg åpne datamaskinen, bestille en flyreise
og ta med hele familien på en juleferie til Iran? Og i kulturutvekslingens og det tverrreligiøses navn, så er jo ikke det så verst, bare dét?

Janic Heen, (f. 1975)

• Filmregissør, blant annet kjent for TV-serien Brødre som gikk på NRK i 2011.
• Epost: janic@online.no

38

RELIGION OG LIVSSYN – 1/2013

FILM

”Jeg tror på smaken av kirsebær”
Didrik Søderlind
Når vi snakker om det hellige, ligger det i kortene at vi snakker om noe som i religiøs
forstand er opphøyet, noe som peker ut og opp mot en guddommelig dimensjon. Dette er
problematisk for meg, som er ateist.
Men jeg er ikke bare ateist. Jeg er også humanist, og har dermed et livssyn som på mange
måter ligner på en religion. Humanister og religiøse har mer til felles enn begge parter ofte
liker å innrømme, men det er også avgjørende forskjeller, og en av dem er at humanismen
er uten en idé om gud eller guddommelighet. For meg blir ”det hellige” derfor en umulighet. Så jeg må nok si at strengt tatt er ingenting hellig for meg. Men kanskje kan noe være
hellig for meg, i overført betydning? I den forstand at det er ukrenkelig, eller urokkelig?
I det humanistiske livssynet ligger menneskeverdet – og menneskets verdighet – som en
hjørnestein. Dersom man betrakter mennesker som midler og ikke mål, er man ikke lenger humanist, mener vi. Kan menneskeverdet være noe vi ”holder hellig”? Kanskje. Men
bare kanskje. For det humanistiske livssynet pålegger oss en konstant selvkritikk. Norsk
humanistmanifest – et av Human-Etisk Forbunds grunnleggende dokumenter – sier det
slik: ”Humanismen har ingen eviggyldige skrifter eller sannheter hevet over kritikk. Dens verdier
er underlagt pågående kritisk refleksjon.”
Å omgi visse sider ved vårt livssyn med en aura av ”hellighet” kan gi oss en overdreven ærefrykt for det, og dermed hindre oss i forholde oss kritisk til det. Det kan også bli vanskelig å se
humanismens svake sider, og som et ungt livssyn trenger humanismen kritikk for å vokse og
modnes.
Det er også et annet presserende spørsmål som gjør meg skeptisk til hellighet. I dagens
verden ser vi at noen mennesker krever respekt for det de holder hellig, noen er sågar villige
til å backe opp kravene med dødelig vold. Dersom humanister går med på å anerkjenne at
visse ting er hellige, er vi med på å legitimere dette.
I bunn og grunn har jeg ingen respekt for religion. Trossatser som springer ut fra en Gud
eller guder jeg ikke anerkjenner nekter jeg å rette meg etter. Bibelens eller Bhagavad Gitas
budskap har ikke større krav på respekt fra meg enn det jevne partiprogram eller pludderet
til en tilfeldig kjendis.
Derimot har jeg respekt for den enkelte religiøse persons menneskeverd, noe som gjør
at jeg også må ta hensyn til visse sider ved dette mennesket som jeg kanskje er uenig i. Jeg
er uenig i islams forbud mot å spise svinekjøtt, men det ville aldri falle meg inn å lure bacon
i mine muslimske venner. Det handler ikke om respekt for islam, men om respekt for dem
som mennesker.
Den enkelte religiøse person kan gjøre seg fortjent til ytterligere respekt gjennom å være
klok, moralsk og trivelig å henge med. Dette kan igjen lede til en respekt for denne personens tro. Slik har det i alle fall fungert for meg. Kloke, fornuftige og religiøse mennesker har
gitt meg stor sans for religion, som et reservoar av etikk, kultur, filosofi, moral, tradisjon,
skikk og bruk og så videre.
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Slik har en ateist som meg endt opp med religion som en av sine største interesser. En av
mine andre lidenskaper er å se film. Og når de to interessene kan kombineres, blir jeg ekstra glad. Et annet sted i denne utgaven av Religion og livssyn finner du en kortversjon av min
liste over favorittfilmer om religion. Der finner du også lenken til fullversjonen, publisert
på nettstedet til tidsskriftet Minerva. På jobben i Humanismens hus har jeg en liten filmklubb, der jeg blant annet overtaler kolleger til å se tre timer lange filmer om Muhammed.
Denne filmklubben burde kanskje vise Smaken av kirsebær, for filmen griper direkte inn i
tre problemområder ved mitt livssyn.
I. Det første problemområdet er at humanismen framholder at det ikke finnes noen
bestemt mening med livet. Skulle det være noen mening med livet, måtte denne meningen være gitt av noen som hadde makten til det. I praksis må denne ”noen” være en gud
humanister ikke tror på. Selv om vi ikke tror at livet har en bestemt mening, kan vi synes
det er meningsfullt å leve, for å rappe en formulering fra Levi Fragell. Men det meningsfulle
kan være vanskelig å få øye på når livet er tungt.
II. Det andre problemområdet er spørsmålet om eutanasi, dødshjelp. Dette er et
stridsspørsmål i humanistbevegelsen. For noen humanister er retten til å få hjelp til en verdig
død en naturlig kampsak, en konsekvens av at humanismen legger vekt på enkeltmenneskets autonomi. I parentes bemerket ligger det i kortene at det er snakk om mennesker som
er i sluttfasen av en dødelig og smertefull sykdom – det er ikke nok å være, middelaldrende
og deppa som hovedpersonen herr Badii i Smaken av kirsebær. Andre humanister er mot
eutanasi, både fordi de frykter at dødshjelp kan være starten på en glidende overgang mot
en under underminering av selve det menneskeverdet som er humanismens hjørnestein.
III. Det tredje problemområdet er behovet for trøst. Mennesker som tilhører en religion
har en naturlig tekst å vende seg til når livet smerter, som kan gi en poetisk eksistensialisme
som lindrer. Men humanister har ingen slik bok. Det gjør at kunst og kultur må fylle den
funksjonen. Smaken av kirsebær er en film av et format som kan makte dette. Men viktigst
av alt er kanskje at Smaken av kirsebær, slik jeg ser den, er en film om håp. Noe som sårt
trengs i et livssyn som ikke kan love noe etterliv.
Et gammelt humanistslagord er ”jeg tror på et liv før døden”. Jeg har aldri likt det så godt,
for jeg vet jo at religiøse mennesker gleder seg over jordelivet, de også. Jeg tror at jeg heller
vil si at jeg tror på ”smaken av kirsebær”!

Didrik Søderlind (f. 1971)

• Rådgiver i Human-Etisk Forbund og redaktør av tidsskriftet Humanist.
• E-post: Didrik.Soderlind@human.no

40

RELIGION OG LIVSSYN – 1/2013

FILM

”Smaken av kirsebær”
Erik Hillestad
Teksten ble opprinnelig skrevet til arrangementet 7 forfattere, 7 tekster – påske og
pasjon, som fant sted i Oslo domkirke i mai 2012.
Det skal skje under et tre.
Et tre uten frukt.
Døden skal komme som en befrier.
Slik mennesket ble skapt i en hage, skal det dø
under et fruktløst tre i en uttørret hage
i et land hvor alt liv er borte.
Et ødslig landskap,
en mann med et forsteinet blikk i en bil.
Dead man driving.
Alt er klart for en befriende utslukning.
Alt som mangler er en hjelpende hånd.
Skaperhånden skal erstattes av en hånd som kan kaste
noen spader jord og forsegle befrielsen.
Fortellingens innerste rom er en bil-kupe.
En mann med sitt sammenraste liv
stirrer på alt han kjører forbi,
ute av stand til å være annet enn en byrde for sine nærmeste,
på jakt etter en barmhjertig samaritan
som kan skjule de siste spor
av det en mor engang fødte.
Den livredde soldaten stikker av.
Den bokstavtro korankjenneren blånekter i ly av Guds bud og haster videre.
Men den gamle vitenskapsmannen vender historien.
Han gjenkjenner seg selv i den ulykkelige.
Han har også vært ørkenens fange.
Med tro på livskraft vil han salve den som lengter etter død.
Med smak av kirsebær vil han vekke sluknede sanser.
Han vil helle olje av ro i sjelens gapende sår.
Men han vil også gjøre det han blir bedt om, dersom livstroen likevel brister.
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Hvem av disse tre var den ulykkeliges neste?
I et større rom utenpå det innerste kverner maskiner ubønnhørlig.
Bulldosere får grus og jord til å rase over skyggen av et sammenrast liv.
Steinknusere maler stein til pukk og sand
foran øynene på en som vil knuse seg selv.
Maskinene former et støvete og karrig landskap,
hvor unge og gamle lever sine liv i trange rammer.
De søker arbeid og felleskap.
De hjelper hverandre som best de kan.
Det ytterste rommet er et sammenrast samfunn,
et land som er på vei mot destruksjon og leter etter barmhjertighet,
hjelp til å glemme livets sødme,
glemme sansenes bruk.
Det skal skje under et tre.
Et tre uten frukt.
Døden skal komme som en befrier og tvinge alle inn i paradisets hage.
Slik mennesket syndet i en hage, skal det dø i en hage.
Knuses. Smuldre opp som grus og sand under fruktløse trær
Trange rammer skal jage dem tilbake til hagen hos Gud,
og bare der kan sansene brukes, bare der kan det sødmefylte livet oppstå.

FILM

Det innerste rommet fylles av lys,
det neste av grønt gras,
frisk vårvind, latter og sang.
Det ytterste rommet mister tvangens kraft.
Selv soldatene ler og rekker hverandre kirsebærblomster.
Tre rom hvor livet styres mot stupet.
Tre menn blir tryglet om barmhjertighet.
Et blendverk av støv, sorg og tørke avsløres av den ene barmhjertige.
Av hans tro på livet.
Alle rom forsones.
Lys og duft av kirsebærblomst strømmer igjennom dem alle.

Erik Hillestad (f. 1951)

• Daglig leder og produsent i plateselskapet
	Kirkelig Kulturverksted.
• E-post: erik.hillestad@kkv.no

Den barmhjertige vitenskapsmannen hadde levd i de samme tre rommene,
men ble reddet av frukten av morelltreet han ville henge seg i.
Smaken av sødme åpnet øynene hans.
Duften av høst skapte ny vår.
Han åt seg til et nytt liv.
Han ber den ulykkelige åpne øynene og se.
Natten kommer og når sin bunn av mørke, torden og regn.
Brått revner forhenget og blendverket avsløres.
Det landet hvor alt liv var borte oppstår
og viser sin fruktbarhet under fasaden av støv og sorg.
Kokongen brister.
Det var bare en film.
En tilværelse av forstillelse.
Treet bærer hvite blomster.
Blomster som blir til frukt:
Kirsebær til å nyte.
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Ordskifte om humanisme
– avsluttende runde
I Religion og livssyn 3/2012 ga vi plass til et ordskifte om begrepet humanisme og
undervisning om humanisme i skolen. Bakgrunnen var et debattmøte forut for Religionslærerforeningens landsmøte i april 2012. Bidragsyterne i spaltene var Per Anders Aas, Dag Hareide, Arnfinn Pettersen og Hans Christian Nes. De bidro først med
hovedinnlegg, deretter i et etterfølgende ordskifte. Det fortsetter og rundes av i dette
nummeret. Redaksjonen ba først Nes om å svare på flere spørsmål Hareide stilte ham
i sitt siste innlegg i 3/2012. Svaret til Nes sendte vi videre til Hareide og Aas. Alle tre
bidrar her med en sluttreplikk.
De tre ble nå bedt om å fokusere spesielt på undervisning om humanisme i skolen.
Det samme ba vi lektor Ingunn Steen Andersen gjøre. Hun får, med sitt ståsted som
RLE-lærer i skolen, avslutte denne runden i en kommentar som er skrevet på grunnlag
av bidragene i 3/2012. Vi takker bidragsyterne og håper ordskiftet kan stimulere både
til videre samtale om humanisme og undervisning i humanisme i skolen.
Alle bidragene i ordskiftet i 3/2012 og i dette nummeret blir gjort tilgjengelige på
tidsskriftets side på Religionslærerforeningens hjemmeside religion.no.
oak

Strukturer som mer komplekse
forståelser kan bygges rundt
Hans Christian Nes
Hareide stiller noen spørsmål i sin replikkveksling som neppe lar seg besvare fullt ut i
en kort kommentar. Derfor må jeg nøye meg med noen sammenfattende refleksjoner:
I Human-Etisk Forbund (HEF) forstås humanisme som en romslig ramme rundt et
mangfold av individuelle livssyn og livsfilosofier. Slik må det være innenfor en beveg-
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else som ønsker å samle sekulære humanister. Dette bygger opp under et viktig poeng
hos både Hareide og Aas, nemlig at forskjellene ofte er større innenfor et livssynssamfunn/trossamfunn enn mellom dem.
I en undervisningssammenheng er dette helt avgjørende. Tendensen til å skulle kategorisere og entydiggjøre det komplekse svekker blikket for de glidende overgangene og alt som overlapper. I skolesammenheng er selvsagt forenklingens kunst en
pedagogisk nådegave. Det handler om å skape noen strukturer som mer komplekse
forståelser kan bygges rundt. Sånn sett er det rimelig å si at den sekulære humanismen,
livssynshumanismen, i den store sammenhengen er et nytt livssyn som springer ut av
en bredere humanistisk tradisjon.
Fordi HEF og vår livssynshumanisme er et viktig livssyn i det mangfoldige Norge, bør
nettopp dette livssynet være sentralt i undervisningen i RLE og religion og etikk. De
mer idèhistoriske utviklingstrekkene vil således kunne vise at den sekulære humanismen springer ut av en bredere tradisjon, og henter impulser fra både filosofi, vitenskap
og religion. Hareides forståelse av humanisme som ”verdienes mellomnivå” representerer jo ikke noe organisert livssyn, og fungerer mer som beskrivelser av humanistiske
verdier og humanistisk tankegodt på tvers av livssyn.
Denne bredere humanistiske tradisjonen har både Hareide og Aas gitt gode bidrag
til å beskrive, men livssynshumanismen er noe mer enn de seks punktene Hareide
summerer humanismen til å være. Det avgjørende trenger ikke å være hvorvidt man
har en gudstro eller ikke, eller forestillinger om åndelige virkeligheter, men på hvilke
måte(r) en slik tro og slike forestillinger preger det livet man lever. Som vi har fremhevet i tidligere replikkvekslinger er alle former for absolutisme (også i sekulære varianter), totalitære ideologier og religiøs fundamentalisme humanismens motsetning.
Spissformulert kan man si at humanisme ikke bare handler om hvilke standpunkter
man inntar, men hvordan man kommer frem til og begrunner sine standpunkter.
Her fremstår (ideelt sett, om enn ikke alltid i praksis) livssynshumanismen som et
åpent og undersøkende livssyn der det finnes få endelige og entydige svar. Det vil si at
livssynet bør anspore til å innta en åpen og undersøkende holdning i møte med livets
store spørsmål. ”At være i det åpne” som den danske filosofen Finn Thorbjørn Hansen ansporer oss til. Det betyr blant annet å leve med usikkerhet i en rekke sentrale
livsspørsmål. Å tvile uten å fortvile.
Hareide påpeker videre at livssynet humanetikk, slik det presenteres i manifestet fra
2006, forblir vagt. Det har han på mange måter rett i, men samtidig ville det være noe
antihumanistisk ved å utforme et humanistisk livssyn som på detaljert vis slo fast en
virkelighetsforståelse, et menneskesyn og en etikk.
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Tar vi som eksempel humanistisk etikk, så er den nettopp særpreget ved at den ikke er
låst til en spesiell etisk teori, men balanserer mellom en rekke hensyn. For det første
fremheves den enkeltes dømmekraft som et viktig grunnlag for etikk og moralske
valg. Derfor er det et sentralt anliggende i en humanistisk dannelse å myndiggjøre
enkeltmennesket. Dernest må handlingers konsekvenser avveies mot alle mennesker
(og andre skapningers) rettigheter. Man kan altså ikke krenke noens grunnleggende
rettigheter med henvisning til at det gav ”mest mulig lykke for flest mulig mennesker”.
Nytte, konsekvens, rettigheter og plikter er alle komponenter som vil virke inn når vi
som enkeltindivider utøver vår dømmekraft i konkrete saker.
Hareide påstår også at omfattende naturødeleggelser og en grotesk husdyrindustri tilhører
en fortelling om humanismens arroganse. Jeg er litt usikker på hvordan han forstår humanisme i denne sammenhengen, men antar at han ser for seg at den antroposentriske etikken
for lenge har fått virke til fordel for en utvidet biosentrisk og økosentrisk etikk.
Her vil jeg, med min kollega Kjartan Selnes, påpeke at vi (menneskene) først og fremst er
dyr sammen med andre dyr i en felles verden. Vi er først og fremst levende, følende og lidende vesener i kamp mot en nådeløs natur og knapphetens lover. Derfor bør humanisme
stå for innlevelse og medlevelse overfor sansende og følende medskapninger i en natur vi
alle er sprunget ut av og gjensidig avhengige av. Humanisme som kultur er å inkludere hele
det levende, følende og lidende livet i sin omsorg. Menneskets verdighet som kulturvesen
bestemmes av følsomheten og omsorgen for livet og naturen i sin helhet. Medlidenhet i vid
betydning er den mest grunnleggende verdi i all etikk.

humanisme

sammen om å vise at forskjellene oftere er større innen gruppene enn mellom dem.
Min siste kommentar blir da å gjenta at jeg synes skolen 1) må undervise om “humanisme” slik ordet fungerer i formålsparagrafen som et forsøk på et felles verdigrunnlag,
2) fortelle historien og idéhistorien til dette begrepet siden det har blitt så sentralt i
dagligtale og i formålet for skolen og landet, og 3) fortelle om sekulær humanisme
slik sekulære humanister/livssynshumanister forstår seg – naturlig med et visst kritisk
blikk – men også (og her kommer mitt tillegg) ha med orientering om kristen humanisme og andre typer humanisme som lever i beste velgående i dag.

Dag Hareide (f. 1949)

• Daglig leder i Regnskogfondet.
• E-post: Dag@rainforest.no

Å unngå at forenkling
blir fortegning
Per Anders Aas

Hans Christian Nes (f. 1972)

• Rådgiver, Human-Etisk Forbund.
• E-post: Hans.Christian.Nes@human.no

Takk til Dag Hareide, Hans Christian Nes og Arnfinn Pettersen for konstruktive
bidrag. Her er noen merknader til Nes og Pettersen: «Et mangfold av humanismer»
(Religion og Livssyn nr. 3/12), Hareide: «Noen spørsmål og kommentarer til
Pettersen/Nes og Aas» (nr. 3/12) og Nes: «Noen kommentarer til Hareide (og
indirekte til Aas)» (nr. 1/13).

Humanisme i skolen oppsummert

Nes og Pettersen i nr. 3/12

Jeg vil takke Hans Christian Nes for hans svar. Jeg synes han greier å gå opp mange
linjer i et komplisert landskap, og dessuten kommer så nær mine egne synspunkter at
jeg må anstrenge meg for å bli uenig. Jeg ville likt å utfordre mer på sprengkraften innen en sekulær humanisme når nyttefilosofi brytes med en tenkning ut fra rettigheter,
og en rasjonell filosofi brytes mot emosjonelle, intuitive varianter. Jeg tror som Hans
Christian Nes antyder at sekulære humanister så vel som kristne, muslimer bør gå

Nes og Pettersen tar opp noe viktig når de skriver at jeg mener å ha funnet en motsetning i at Norsk humanistmanifest 2006 åpner med en humanismeformulering mange
kan kjenne seg igjen i, hvorpå det fastslås at dette livssynet i Norge er kjent som humanetikk. De sier med rette at det er selvsagt at livssynet som presenteres i manifestet også er kjent som humanetikk. Men jeg blir ikke ferdig med spørsmålet: «Vil en
slik sentrumsorientert humanismedefinisjon nødvendigvis implisere sekularitet?»
Mange vil anerkjenne den innledende definisjonen uten dermed å identifisere den
med humanetikk, som også assosieres med fravær av religion. Nes og Pettersen får
selv fram at det sentrale i humanetikken ikke er fravær av gudstro, men front mot en
absolutisme og totalitarisme som fins både i religiøse og andre varianter.
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Tematikken kommer igjen i kommentaren til min omtale av «en spenning mellom
det konstruktive og det kritiske i livssynshumanismen». Jeg er enig i at det er en kunstig motsetning, og skrev da heller ikke inkonsistens, men spenning. Og verken spenning eller kritisk er minusord. Mitt tema er det doble fokuset som har preget HEF
og den internasjonale organisasjonen IHEU, og som tidligere generalsekretær Levi
Fragell omtaler slik: «Fra første stund har IHEU vært splittet mellom dem som anser
kampen mot religion og tilsvarende irrasjonelle fenomener som hovedsaken, og dem
som mener at det viktigste er å fremholde humanismens positive menneskesyn, menneskerettigheter og ansvaret for å skape en bedre verden.» (Fragell: «Internasjonal
humanisme», i Didrik Søderlind (red.): Verdier og verdighet (2007), s. 162.) Elevene
må bli kjent med denne spenningen. Religioner og livssyn generelt må ikke framstilles
som monolittiske, men sammensatte. Forskjellene kan være viktigere innen enn mellom.
Utfordringen blir større jo yngre elevene blir, med behov for forenkling. Jeg pekte på at
HEFs nettsider – i tillegg til 2006-manifestet som starter med menneskeverdet – har
en lettlest humanisme-innføring beregnet bl.a. på elever, der inngangen er spørsmålet
om gudstro. Dermed blir forenklingen lett til fortegning: at humanisme er å tro på
mennesker i motsetning til guder, les: fornuft og dømmekraft vs. blind underkastelse.
For læreren kan det bli konflikt mellom å gjengi dette perspektivet på gudstro respektfullt som del av en «innenfra»-framstilling av livssynshumanismen, og å gjengi det
kritisk som historisk ufullstendig. Utfordringen blir å formulere livssynshumanismen
i lettlest utgave tett opp til 2006-manifestet, uten at den framstår som så allmenn at
den mister konturer som livssyn.
En liten presisering når det gjelder ulike nivåer av humanismebegrepet i skolen, jf.
Hareides og min tredeling i verdigrunnlag, historisk/filosofisk tema og livssyn. Det
siste – i praksis livssynshumanismen eller humanetikken – har naturligvis sin plass i
fagene RLE og religion og etikk, men det har også de to første, som bidrag til en normativ og historisk refleksjon.
Et spor for videre samtale er forholdet mellom en humanisme begrenset til «verdienes mellomnivå» (Hareide) og en humanisme som også går inn i grunnleggende
religiøse og filosofiske spørsmål. Det er klart at religiøse livssyn kan preges av «en
fasit i form av en åpenbaring», men også av en kantiansk sperre mot å erkjenne de
siste sannheter. Slik også ikke-religiøse livssyn kan være både skråsikre og spørrende.

humanisme

Men både f.eks. kristendom og humanetikk rommer store variasjoner på hvert punkt,
og i erkjennelsen av dette (som vel alle i denne samtalen deler), vil jeg heller bruke
livssynsbegrepet romslig om begge i tråd med dagligtalen enn å veie begge strengt i
forhold til de tre kriteriene. Og begreper på tvers av livssynene, f.eks. nytte vs. plikt,
kan være mer tjenlige i en samtale enn livssyn vs. livssyn.
Til punkt 4: Hareide har et godt poeng når han foreslår å bruke antroposentrisme
heller enn humanisme om den deskriptive «mennesket i sentrum»-tenkningen. Generelt vil jeg også bruke mindre flertydige ord enn humanisme der det er mulig. Men
jeg ser antroposentrisme-vinklingen på humanisme som et fruktbart analytisk grep
i møte med historien, jf. definisjonen i The Cambridge Dictionary of Philosophy, som
jeg innledet med. David Ehrenfeld taler f.eks. om humanismens, ikke antroposentrismens, arroganse.
Også Nes har mange kloke refleksjoner om humanisme og undervisning som jeg bifaller – både mht. verdiene og kompleksiteten i humanistisk tradisjon. Men det vil
være interessant å komme enda nærmere hva det innebærer at livssynshumanismen
er «noe mer» enn Hareides seks punkter. Interessant er også fokusforskyvningen fra
spørsmålet om tro i seg selv til spørsmålet om hvordan tro preger liv, som kan åpne
for diskusjoner som ikke er låst av posisjoner. Kanskje man bør støtte elever på å forholde seg mer laid-back til livssynsmerkelapper og oftere si «Jeg mener … fordi» enn
«Som kristen/humanist mener jeg…».
Et skarpt uttrykk for humanisme er Nansenskole-grunnlegger Anders Wyllers kritikk
av dem som taler om at mennesket «skal gå opp i en større enhet, uten å vite at en
større enhet ikke finnes enn den som legger mennesket til grunn». Wyller er forresten
kristen, men taler ikke her «som kristen», men som antitotalitær.
Konklusjon: I skolen må vi si at ordet humanisme brukes i ulike betydninger, deriblant sekulær- eller livssynshumanisme – og at livssynshumanismen kan romme
mangfold og motsetninger slik også religioner og politiske partier gjør det.

Per Anders Aas (f. 1956)

• Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
• E-post: peranders.aas@hioa.no

Hareide i nr. 3/12, Nes i nr. 1/13

Jeg slutter meg til Hareides hovedpoenger, derfor bare et par merknader om begrepsbruk. Til punkt 2: Aspektene virkelighetsforståelse, menneskesyn og etikk (Pettersen
i tradisjonen fra Per M. Aadnanes) er fruktbare for å forstå hva som ligger i et livssyn.
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Å engasjere det menneskelige
- om humanisme i skolen

Jeg vil løfte fram tre nøkkelbegreper som ble drøftet i forrige nummer, og som er helt
vesentlige i det jeg vil kalle en ”humanistisk dannelse”: Autonomi, menneskeverd og
dialog. I mine øyne er praktiseringen av det siste nært knyttet til de to første, og jeg
skal kort angi hvorfor.

Ingunn Steen Andersen

Autonomi

Dyktige tenkere har i forrige nummer kommet med gode og nyanserte betraktninger
om hvordan humanismebegrepet kan forstås og avgrenses. At begrepet ikke lar seg
endelig definere, er en fruktbar utfordring: Vi tvinges ut i den pågående refleksjonen
over hva humanisme egentlig betyr og hvordan vi ønsker å formidle dette til neste generasjon. Å holde samtalen levende kan gi begrepet fornyet sprengkraft, også i skolen.
Som filosof og pedagog, med vakre ord om menneskets dannelse i kofferten, står jeg
i min hverdag midt i det kontrastfylte møtet mellom teori og praksis. En lærer i RLE
befinner seg i et minelagt og kronglete landskap. Man skal formidle balansert kunnskap og skape forståelse for livssyn og trossystemer som til dels står i skarp konflikt
med hverandre, og man skal ifølge formålsparagrafen målbære ”grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv”, som ”åndsfrihet, respekt for menneskeverdet og
naturen, likeverd, solidaritet og nestekjærlighet”.

Humanisme som dannelse

I likhet med Hareide, skal jeg gripe tak i den normative målsetningen: at vi, slik jeg
ser det, ikke bare skal undervise om humanisme i skolen, men i humanisme. Hareide
stiller et betimelig spørsmål når han undres på i hvilken grad intensjonen i formålsparagrafen tas godt nok vare på i undervisningen i Religion og etikk og RLE. På hvilken
måte kan humanistisk tenkning fungere som etisk/normativt omdreiningspunkt som
krysser trosmessige skillelinjer? Hvordan kan humanisme forstås som mer enn et alternativt livssyn, - som et grunnleggende danningselement i undervisningen?
Hvor viktig jeg enn synes det er at livssynshumanismen har en selvstendig plass i RLEfaget, noe både Aas og Nes/Pettersen argumenterer godt for, synes jeg det er vesentlig
å understreke at det ikke bare er en slik humanisme, i sin ”smaleste” (sekulære) betydning, som har ”direkte relevans for RLE-faget”. Det er i dette faget humanisme som
normativt formål også får sitt største nedslagsfelt.
RLE-faget er en arena der elevene deltar i samtaler om tro, menneskerettigheter, rasisme,
mobbing og andre etiske dilemmaer i ungdomstiden. Her konfronteres de med mangfoldet av trosoppfatninger og verdisyn. Det er i dette feltet dannelsen foregår, ikke først og
fremst gjennom vår formidling av fakta - det elevene lærer om de forskjellige livssyn - men
gjennom deres eget engasjement i de vanskelige etiske og eksistensielle spørsmålene. Når
vi fram til dem? I hvilken grad makter vi å engasjere ungdom på en måte som gjør at de
utvikler sin frihet, blir utfordret i sine fordommer og lærer å akseptere forskjellighet?
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Å være et autonomt menneske handler om å ta imot Kants oppfordring: ”Ha mot
til å benytte deg av din egen fornuft!” (Kant, 1783). Dette er ideen om myndighet:
Mennesket har mulighet, og ansvar, for å ta sine egne valg og kaste sitt eget unike
bidrag ut i verden.
Men, som et viktig korrektiv til et frihetsideal som i dag kan sies å være på avveie: Dette
betyr ikke at mennesket er selvtilstrekkelig eller uavhengig, verken av andre eller av
naturen. Det betyr ikke at enkeltmenneskets valgfrihet oppheves til et innholdsløst
mantra. Autonomi er ingen selvfølge. Det er en aktivt utviklet og handlende frihet
som henger nøye sammen med ansvar. Vi holder alle ”hverandres liv i våre hender”,
slik Løgstrup beskriver det (Løgstrup, 2000). Hvis jeg vil min egen frihet, må jeg også
ville den annens.

Verdighet

I kampen for å hegne om menneskeverdet blir det viktig å komme ned under alle
lagene, bak alle detaljene som skiller oss, og ned til det fellesmenneskelige. Vi forenes
i en søken etter mening, etter svar og etter anerkjennelse og fellesskap. Hvordan gjøre
menneskeverdet til mer enn en teoretisk størrelse? Hvordan finne en vei i vår undervisning så elevene kan erfare - ikke bare høre om - alles verdighet, alles sårbarhet og
alles ansvar?

Dialog

I dialogen ligger en kime til begge deler: både til utviklingen av den utforskende tenkning som er nødvendig for at frihet skal bli mer enn et potensial, og til den konkrete
erfaringen av ”den annen” som fostrer respekt for menneskeverdet. Dialog handler
om åpenhet, det handler om å ta inn andres perspektiv, samtidig som man står prøvende fram med sitt eget. Den gir muligheten for det Seyla Benhabib kaller ”enlarged
mentality” (Benhabib, 1992), evnen til å gjøre sinnet større, og kanskje også hjertet?
I arbeidet med filosofisk dialog i skolen opplever jeg at elevene kommer i en tilstand
der de makter å lytte, stille spørsmål og bryne sin tenkning mot andres. I noen skjellsettende øyeblikk opplever de at den gjensidige anerkjennelsen vokser, og dermed
også motet. Idealet om den gode dialogen kan kanskje virke utopisk i en travel lærerhverdag, men det er i de mange små øyeblikkene der vi berører hverandre at vi kan
engasjere det menneskelige, i ordets beste betydning.
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Spenningen mellom det konstruktive og det kritiske

Å stå i klasserommet er stadig å konfronteres med spenningen mellom det
konstruktive og det kritiske elementet i humanismen, som Aas påpeker. Hvordan
bygge broer og fremme toleranse samtidig som vi skjerper tanken ved å stille de
kritiske spørsmålene? Dette er ingen motsetning, men i praksis kan det ofte oppleves
som motsatte bevegelser. Vår utfordring er å tørre å stå i disse paradoksene og vite at
livssynslikeverd ikke er det samme som livssynslikegyldighet.

ANDRE DIDAKTISKE EMNER

Didaktiske perspektiver på
møtet mellom elev og fortelling
Miriam Rindal Opsal

Dannelsesaspektet ved vår undervisning har lett for bare å bli vidløftige ornamenter
i læreplanenes innledninger. Vi må tørre å løfte dette fram som et særegent element
som fortjener særegen behandling. I mitt daglige møte med ungdom blir jeg minnet
om at troen på dannelsen er troen på framtiden.

Hva skjer i møtet mellom eleven og en religiøs fortelling? Og på hvilken måte er
kjennskap til tradisjonens tolkning av fortellingen avgjørende i dette møtet? Disse
spørsmålene er i fokus i denne artikkelen og var blant de sentrale momentene i min
masteroppgave – som artikkelen bygger på.

Litteratur

Om feltarbeidet
Feltarbeidet som lå til grunn for min masteroppgave, ble gjennomført i to VG3klasser i 2010. Klassene ble introdusert for lignelsen fra Lukas 15, 11-32, en av Jesu
mest kjente lignelser. Den omtales som ”den bortkomne sønn”, ”de to sønnene”
og ”den gode faren”, avhengig av bibeloversettelse. Lignelsen ble valgt til studien
da den er en fortelling med et spennende persongalleri, og den tar opp temaer av
både allmennmenneskelig og religiøs karakter. Fortellingen kan i tillegg ha flere
hovedpersoner, alt etter som hvordan man leser den.

Benhabib, S. (1992): Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in
Contemporary Ethics. John Wiley and Sons Ltd. England.
Kant, I. (1783): Besvarelse av spørgsmålet: Hvad er oplysning? Kopisamling.
Filosofisk institutt.
Løgstrup, K.E. (2000): Den etiske fordring. Cappelens Forlag AS.

Ingunn Steen Andersen (f. 1969)

• Master i pedagogisk filosofi, Universitetet i Oslo, lektor ved Ås ungdomsskole
• E-post: ingun.steen@gmail.com

De to klassene ble introdusert for teksten på ulike premisser. Den ene klassen (A) fikk
bare utlevert bibelteksten. Etter at de hadde lest den, skulle elevene selv skrive en tekst
med utgangspunkt i det de hadde lest. Formen på teksten elevene ble bedt om å skrive,
var åpen og uten sjangerbestemmelser. Den andre klassen (B) ble introdusert for den
samme fortellingen, men fikk i tillegg lese en tekst som gjorde rede for hvordan denne
lignelsen har blitt tolket og anvendt i kristen sammenheng, en fortolkningsnøkkel.
Deretter ble de bedt om å produsere en tekst etter samme oppdrag som klasse A. I
begge tilfellene ble bibelteksten presentert for elevene uten bibeloversettelsens
overskrifter, for å unngå at disse skulle legge føringer for elevenes lesning av den.

Et mangfoldig møte

Elevsvarene jeg mottok var en spennende samling tekster, preget både av mangfold og av
en rekke fellestrekk. Elevene stod fritt til å velge form på teksten sin selv, noe som naturlig
nok førte til at de valgte forskjellige sjangeruttrykk på tekstene sine. Der noen valgte å
filosofere omkring tematikken i fortellingen, også overført til andre situasjoner som eleven
så for seg, valgte andre elever fortelling og dikt som sjanger. Flest var det likevel som skrev
resonnerende og analytiske tekster, hvor fortellingens handling og persongalleri var i fokus.
Også innholdsmessig var det stor variasjon. Et eksempel på mangfoldet i tekstene var de mange
sammenligningene elevene trakk ut fra deler av handlingen i fortellingen. En gutt trakk en parallell
mellom hvordan faren i fortellingen vurderer sønnens verdi og verdien av en pengeseddel:
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Om vi har en femtilapp, som er kuttet opp, krøllet og spyttet på er den fremdeles verdt
like mye. Om man går i banken og leverer den inn får man en ny igjen. På samme måte
ser vi at uansett hvor skitten og verdiløs den yngste sønnen ser ut mot slutten vil han
alltid være like mye verdt i farens øyne.
Elevene som skrev fortellinger, valgte ulike tilnærminger til teksten de hadde lest. En
elev skrev fortellingen om til en moderne versjon med jenter, hvor den eldste søstera
ender opp med å rømme hjemmefra etter at lillesøstera blir møtt med åpne armer
og overveldende kjærlighet. En kjærlighet den eldste søstera ikke hadde sett før. En
annen ser for seg hva som skjer etter at originalfortellingen ender. En tredje fortelling
skildrer et brødreforhold hvor en bror reflekterer over sin relasjon til sin bror, presten
i bygda. Dette blir en tekst om materialistisk jag, beundring av brorens evne til å være
god mot ham til tross for hans egen fiendtlige innstilling.
Disse fortellingene, som spinner videre på tematikk i originalfortellingen, og på den
faktiske handlingen, vitner om at fortellingssjangeren gir rom for nettopp dette svært
varierte innholdet.
Av tematikk som gikk igjen i materialet, var søskenrivalisering en gjenganger. Svært
mange trakk inn personlige erfaringer og en familiedynamikk og urettferdige familiære
situasjoner de selv hadde vært i.
Det var også tydelig at mange hadde merket seg omvendelses- og tilgivelsesaspektet i
fortellingen. En elev skriver om fortellingen:
Jeg tror den vil lære folk at en person kan gjøre feil valg og en må gå i seg selv, se ens feil
og stake en ny veil (sic) i livet.
En annen elev trekker følgende konklusjon:
Jeg tenker at denne teksten handler om tilgivelse. Dersom noen innser at det de har gjort
er galt, skal en gi dem en ny sjanse (…) Det jeg sitter igjen med etter å ha lest denne
fortellingen er dermed det å glede seg på andres vegne og legge vekk misunnelsen og
kunne tilgi.
Også tanken om dom og å sette seg til dommer over andre er sentral i flere elevtekster:
Vi skal ikke dømme andre for deres handlinger og liv og sette oss til dommere over dem.
Ingen er bedre enn andre.
Mange av elevene gjorde bruk av det jeg i min analyse omtalte som konkluderende
ytringer i tekstene sine. Konkluderende ytringer innebar at eleven i en del av sin
tekst oppsummerte fortellingen og pekte på hva som måtte være fortellingens
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hovedanliggende. Elevene benyttet for eksempel formuleringer som ”Dermed viser
teksten at…”, ”Jeg tror at fortellingen vil…” og ”Kanskje poenget er at…”. En stor andel
av elevtekstene (28 av 45) gir uttrykk for at denne fortellingens hovedanliggender har
en allmennmenneskelig dimensjon. Et eksempel på en slik konklusjon er når en elev
skriver:
Jeg tenker at teksten handler om å finne sin identitet og at en skal se fremover.
I andre elevtekster var det vanskelig å skille mellom en allmennmenneskelig og en
religionsspesifikk forståelse, som i dette utdraget:
Lignelsen vil fortelle at du ved å ta imot Jesus/Gud ikke lenger vil gå fortapt - døden,
men ha evig liv - livet.
Min opplevelse av fremstillingen av denne teksten er at det er det nevnte poenget som
er hovedmomentet, at sønnen på tross av alt kunne komme tilbake. Han fikk tilgivelse.
Eleven veksler her mellom en religiøs dimensjon og en mer allmennmenneskelig
dimensjon. Hun peker på Jesus/Gud som sentrale aktører i lignelsen, samtidig som
det mer allmennmenneskelige tilgivelsesaspektet blir trukket frem som vesentlig.
Et annet aspekt ved materialet som var spennende, var at elevene gav uttrykk for
sympati med ulike personer i fortellingen. Noen hadde sympati for faren, andre kalte
ham naiv og dumsnill, noen syntes den yngste sønnen var modig som turte å dra
tilbake til sin far i all ydmykhet, mens andre mente han var grådig og egoistisk. Det var
mange elever som uttrykte sympati for den eldste sønnen og flere elever gav uttrykk
for at de kjente seg igjen i scenarioet, hvor den eldste sønnen følte seg urettferdig
behandlet. En elev skriver:
Jeg kan forstå den andre sønnens reaksjon. Snakk om å belønne dårlig atferd.
En annen setter spørsmålstegn ved den eldste brorens lojalitet:
Den eldste sønnen er hjemme og er lydig mot faren, men hvorfor er han lydig? Ikke for å
ære faren, men fordi han tror det vil gi ham fordeler (...). Det er interessant at det er den
eldste gutten som blir stående utenfor farens hus (Guds hus) til slutt. Fortellingen sier
ikke noe om den eldste sønnen kommer inn til festen igjen eller ikke. Tankevekkende...
Gjennom elevenes respons på karakterene i fortellingen merker man at de gjør ganske
ulike refleksjoner ut ifra det de har lest. Det er også spennende å se at det er stor
spredning i hvem elevene ser på som hovedpersonen i fortellingen.
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På ulike premisser

I sammenligningen av elevtekstene fra de to klassene ble det vesentlig å undersøke
eventuelle forskjeller i materialet. Var fortolkningsnøkkelen med på å prege elevenes
tolkninger og tekstproduksjon? Og i tilfelle i hvilken grad? Blant annet var elevenes
begrepsbruk et av parametrene i analysen av materialet.
I fortolkningsnøkkelen ble begrepet nåde lansert, og jeg var interessert i å se om
dette begrepet ble plukket opp av elevene. I elevtekstene var det mange som skrev
om tilgivelse og antallet tekster som brukte dette begrepet, var høyt i begge klassene,
14 av 22 i klasse A og 12 av 23 i klasse B. Begrepet nåde var imidlertid bare å finne i
klasse B. Det var 5 av elevene i klasse B som brukte dette ordet. Nåde er et begrep som
er mindre vanlig i dagligtalen og som forbindes sterkt med kristen teologi. Dermed er
det kanskje naturlig å anta at fordi dette ble nevnt i fortolkningsnøkkelen, så var det
også flere elever som gjorde bruk av dette begrepet i sin egen tekst.
Det mest påfallende funnet var imidlertid at langt flere i klasse B hadde identifisert
faren i fortellingen som Gud. I klasse A var det 4 av 22 som nevnte Gud i sin tekst,
mens det i klasse B var 17 av 23 som nevnte Gud. Det er også verdt å merke seg at av
de fire som nevnte Gud i sin tekst i klasse A, oppga 3 av disse at de så på seg selv som
kristne og at de kjente fortellingen godt fra før. Dette innebærer at de kan ha møtt
teksten med en egen fortolkningsnøkkel i tråd med en tradisjonell kristen forståelse
av fortellingen.
Tallene over kan kunne leses som at fortolkningsnøkkelen som klasse B ble presentert
for, var avgjørende for hvorvidt elevene oppfattet faren som et bilde på Gud. Det
er imidlertid ikke alle elevene som gir uttrykk for at dette er en kobling de selv
anerkjenner. En elev skriver:
Dermed viser teksten at alle mennesker har både negative og positive sider og at man
alltid har sjansen til å endre seg, som den yngste sønnen gjør. Dette er for meg som ikke
er religiøs og som ikke tror på budskapet om den alttilgivende gud, et mye viktigere
budskap enn budskapet om en gud.
Dette viser at noen av elevene bruker begrepet Gud simpelthen for å distansere seg fra
den tolkningsmuligheten. Dermed ble det ikke riktig å telle opp antall elevtekster som
nevnte Gud og peke på dette som et resultat av påvirkning fra fortolkningsnøkkelen.
Det ble nødvendig å gå inn og se på hvordan elevene brukte begrepet.
Spørsmålet blir likevel om de elevene som ikke har identifisert koblingen mellom
faren i fortellingen og Gud, mister en mulig folkningsmulighet som kunne tilført
fortellingen en ny dimensjon og brakt ny forståelse? Didaktisk blir det et spørsmål om
det er viktig at faren som et bilde på Gud blir presisert i undervisningssammenhengen,
eller om fortellingen har verdi og like “riktig” mening uavhengig av dette.
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Åpen eller lukket tolkning?

Flere norske religionsdidaktikere har fremholdt ”den åpne fortellingen” som et ideal i
undervisningen og mener at den ferdigtolkede fortellingen fremstår som lukket i møte
med elevene ( Jmf. Mogstad (1997) og Breidlid og Nicolaisen (2000)). Gjennom mitt
arbeid med tekstene i min studie er det vanskelig i det hele tatt å kunne tale om noen
ferdigtolket fortelling. Det er også lite som tyder på lukkede tolkningsrom i møtet
mellom elev og fortelling. Elevene viser evne til å både kritisk og uavhengig forholde
seg til religiøs fortelling og fortolkninger av den. Mitt materiale tyder på at det er
eleven som blir den avgjørende faktoren for hvordan tekstens innhold blir forstått.
Selv om flere av elevene i klasse B tok med seg begreper fra fortolkningsnøkkelen
inn i sin egen tekstproduksjon, og det er rimelig å si at den satte et preg på møtet
mellom fortelling og elev, var det ikke snakk om at elevene entydig føyet seg under
dens tolkning av fortellingen.
Flere av elevene viser en stor grad av autonomi i møtet med fortellingen og
fortolkningsnøkkelen. I dette møtet tar eleven stilling til de ulike tolkningsmulighetene
– sine egne og de som blir presentert – og tekstene de produserer vitner om en
slik autonomi. Det er sjeldent i materialet at man ser en ren reproduksjon av
fortolkningsnøkkelen, slik det virker som om tilhengerne av en åpen fortelling
frykter. Kanskje er da deres bekymring overdrevet? Fortolkningsnøkkelen
fungerer på mange måter som en tekst nummer to som elevene tar stilling til.
Den ser også ut til å gi flere elever et større repertoar for selvstendig refleksjon.
Således blir det viktig at man ikke undervurderer elevens evne til å tenke fritt, kritisk og
uavhengig. Og kanskje er det nettopp aller best i møtet med ulike tolkningsmuligheter
at en selvstendig tolkningsevne kan utvikles hos eleven?
Læreplanen for religion- og etikkfaget fremhever at faget skal bidra til kunnskap om
religionene, men også bidra til refleksjon og identitetsarbeide. Fortellinger kan være
godt lærestoff for begge disse perspektivene, og religionslæreren må definere hva som
er hensikten med bruken av den religiøse fortellingen i den gitte timen. I mitt materiale
er det tegn som tyder på at det er mulig å ivareta begge perspektivene samtidig. Det
å introdusere en tolkningsmulighet, ser ikke ut til å undergrave muligheten til å
formulere en egen forståelse og å bidra til selvrefleksjon. Videre, i det øyeblikket den
religionsspesifikke dimensjonen av en religiøs fortelling nedtones eller ekskluderes,
lærer man ikke lenger av religionen, da lærer man bare av en fortelling.
Det blir ikke uvesentlig hvordan religionslæreren introduserer den religiøse
fortellingen. Fortolkningsnøkkelen som elevene i klasse B ble introdusert for, kan sies å
stimulere til refleksjon, nettopp i kraft av å være en av flere mulige tolkningsmuligheter.
Elevene i denne klassen identifiserte også flere sentrale koblinger i fortellingen, og
fortolkningsnøkkelen gav dem et begrepsapparat å bruke i sitt arbeid med fortellingens
innhold. Slik sett finner jeg det vanskelig å fremholde den ”åpne” tilnærmingen som
den ideelle.

RELIGION OG LIVSSYN – 1/2013

57

ANDRE DIDAKTISKE EMNER

Bruken av religiøse fortellinger i undervisningen innebærer et stort didaktisk
potensial og i lesingen av elevtekstene slo det meg flere ganger at dette burde alle
lærere gjøre! Elevenes tanker og ideer omkring teksten de hadde lest var både
kreative og reflekterte. Den mangfoldige refleksjonen og utfordringen av elevens
autonomi i tolkningsprosessen er spennende og kan gi gode innganger til diskusjon
i klasserommet.
Når en fortolkingsnøkkel til en religiøs fortelling blir introdusert i klasserommet, blir
det avgjørende at didaktikeren evner å presentere fortolkningsnøkkelen som en mulig
tolkning, og at man dermed åpner for at eleven selv kan identifisere sin egen tolkning
i møtet med fortellingen. Slik blir møtet mangfoldig og spennende og slik jeg ser det
i tråd med fagets formål.
Masteroppgaven, ”Lillebror får det som han vil”, er tilgjengelig i sin helhet som digital
utgave på www.duo.uio.no.
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Vedlegg – Elevinstrukser
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Instruks klasse B
Oppgave til Lukas 15, 11-32
I denne oppgaven skal du lese en fortelling fra Bibelen. Etter at du har lest den skal du
få lese en kort tekst som sier litt om hvordan kirken har tolket budskapet i fortellingen.
Etterpå skal du skrive en tekst selv, med utgangspunkt i bibelteksten du har lest. Du
kan selv velge hvilken sjanger eller form teksten du skriver skal ha, men prøv å formidle
noen av de tankene eller følelsene du hadde når du leste bibelteksten. Dette er ikke en
oppgave med riktige eller gale svar og den vil ikke bli vurdert.
1.) Les teksten under [tekst gjengitt som under Instruks klasse A]
2. Les teksten om hvordan budskapet har blitt tolket i kristen tradisjon:
Hovedpoenget i teksten kommer fram gjennom det faren sier og gjør. Han er et bilde
på Gud som viser grenseløs nåde og kjærlighet mot de menneskene som vender
seg til ham. Men med lignelsen ville Jesus også sette fariseerne og de skriftlærde på
plass. Med sin smålighet og selvrettferdighet hadde de ikke forstått hvordan Gud er,
og som den eldste sønnen, ble de oppfordret til å trekke alle typer mennesker inn i
fellesskapet. I kirkens historie har fokuset vært mest rettet mot den yngste sønnen
som vendte om, og dermed også mot den guddommelige nåden og tilgivelsen han ble
møtt med. Men det har også vært de som har pekt på at kristne må vokte seg mot den
selvrettferdigheten som den eldste sønnen representerer. Guds kjærlighet omfatter
alle, og derfor må også kirkens fellesskap omfatte alle, har de hevdet.
3. Skriv din egen tekst med utgangspunkt i det du har lest. Husk at teksten ikke
må ha en bestemt sjanger eller form. Du kan selv velge ditt uttrykk.

Instruks klasse A

Oppgave til Lukas 15, 11-32
I denne oppgaven skal du først lese en fortelling fra Bibelen. Etterpå skal du skrive
en tekst selv, med utgangspunkt i det du har lest. Du kan selv velge hvilken sjanger
eller form teksten du skriver skal ha, men prøv å formidle noen av de tankene eller
følelsene du hadde når du leste bibelteksten. Dette er ikke en oppgave med riktige
eller gale svar og den vil ikke bli vurdert.

Miriam Rindal Opsal (f. 1984)

• Lektor i RLE og engelsk ved Marienlyst skole, Oslo.
• E-post: miriamro@gmail.com

1. Les teksten under:
Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: ’Far, gi meg den delen
av formuen som faller på meg.’ [Hele Bibelteksten Lukas 15, 11-32 ble trykket på
oppgavearket.]
2. Skriv din egen tekst med utgangspunkt i det du har lest. Husk at teksten ikke
må ha en bestemt sjanger eller form. Du kan selv velge ditt uttrykk.
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Islam’s Biggest Rock Star –
muslimsk musikk i
religionsundervisningen
Morten Klepp Beckmann
Innledning

11. mars 2011 entret Sami Yusuf Union Scene til intimkonsert i Drammen. Sami Yusuf er beskrevet som «Islam’s Biggest Rock Star» av Time Magazine og «perhaps the
most famous British Muslim in the world» av The Guardian. Foruten en artikkel i Ny
Tid 08.04.11 gikk denne begivenheten likevel relativt upåaktet hen i norske medier.
Dette stadfester at Sami Yusuf fortsatt er et relativt ukjent navn blant ikke-muslimer
i Norge og ellers i Europa (Sami Yusuf må ikke forveksles med Yusuf Islam, tidligere
kjent som Cat Stevens).
Internasjonalt, derimot, er Sami Yusuf i dag sannsynligvis den største muslimske artisten i verden. Yusuf er en britisk artist med aserbajdsjansk opphav født i Irans hovedstad, Teheran. Yusuf har bodd i London fra han var tre år gammel. Han slo igjennom
med sitt debutalbum («Al Mu’allim») i 2003, som solgte over to millioner eksemplarer. Yusuf har gitt ut fem album og har i dag solgt over ni millioner album, hvilket
er en ganske utrolig prestasjon for en artist som nesten utelukkende synger om islam.
Yusufs teksters er ofte veldig informative og gir et innenfra-perspektiv på muslimsk
lære og praksis. Denne artikkelen vil forsøke å gi et lite innspill til hvordan man kan ta
i bruk Yusufs musikk i undervisningen om islam, konkretisert med en av hans sanger
(«The Cave of Hira»). Jeg skriver hovedsakelig med henblikk på videregående opplæring.

Kriterier for valg av musikk

I sin artikkel om bruk av musikk i religionsundervisningen, presenterer Geir Winje
noen ideelle krav som bør stilles til den musikken som tas i bruk (Winje 2006). Jeg vil
nå gå igjennom disse med hensyn til Sami Yusufs musikk.
Det første kriteriet er representativitet. Musikken som sies å representere islam må faktisk gjøre det. Faren kan være at man snubler over musikk som utgir seg for å representere en religion, men som i praksis viser hvordan postmoderne, vestlige mennesker
opplever denne religionen. Selv om Sami Yusuf er vokst opp i London og naturligvis er
preget av sin vestlige kontekst, er tekstene likevel svært representative for islam. Tekstene informerer ofte om islamsk lære, og fanger ofte hjertet i læren. Denne representativ-
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iteten gjelder særlig for hans to første album; Al Mu’allim («Læremesteren») fra 2003
og My Ummah («Mitt [muslimske] folk») fra 2005. I de senere albumene, kan man
spore en klar utvikling mot det universelle. I de to første albumene synger han ut ifra et
tradisjonelt muslimsk ståsted. I hans siste albumer ligger det derimot sterke universelle
undertoner som ikke uten videre kan anses som representative for islam. Under hans
konsert på Union Scene i Drammen fremførte han en sterk appell om å akseptere og
respektere alle slik de er, uansett religion og tilhørighet. Fint som dette enn høres, synes
det likevel å stå i mot det sterke innenfra-utenfra- perspektivet man finner i Koranen
mellom de troende og de vantro (al-kuffar), bl.a. i sure 3,4: «De som ikke tror på Guds
ord, har i vente en streng straff», og videre i ayat (vers) 11: «De [vantro] vil bli brensel
for Ilden». Slike perspektiver kommer helt i skyggen for Yusufs budskap om toleranse
og fred. Dette gjelder riktignok for hans album fra 2009-d.d. Man kan spørre om noen
koranvers kan brukes som målestokk for representativiteten. Man kan også spørre: representativ i forhold til hva? Islam som andre religioner rommer et bredt mangfold som
ikke uten videre kan ledes tilbake til argumentasjonen i en gitt korantekst. Man kan også
snu Winjes perspektiv på hodet, og fremheve Yusufs mulige ikke-representativitet på
dette punktet som et stort potensial for debatt i klasserommet - for eksempel: Er enkeltmennesket selv en sterk deltaker i å plukke og velge ut sin egen versjon av ens religion?
Hvor mye er religion betinget av kulturen man lever i?
Winje fremhever aktualitet som det neste kriteriet. Dette kriteriet oppfylles naturligvis
ved at musikken er i bruk i dag. Den representerer altså ikke gammel musikk som illustrerer musikk- og religionshistoriske røtter. Musikken til Sami Yusuf representerer
en blanding av vestlig pop, inspirert av arabiske og tyrkiske toner. Selv om kombinasjonen av disse tonene naturligvis er ny for de fleste elever, er dette i det minste musikk
som i prinsippet kan identifiseres som «egen» av norske barn med ulik religiøs
bakgrunn, hvilket Winje fremhever som viktig (Winje 2006). Sangen «The Cave
of Hira» som skal presenteres her, inneholder et stort arrangement av trommer og
orientalske instrumenter, hvor det både synges på engelsk og arabisk.
Musikken til Yusuf er også særlig aktuell i og med at den er med på å påvirke norske
muslimer i Norge. I Klassekampen 10.05.2012 viser Lena Larsen til en sterk endring
de siste tiår i forhold til registeret av muslimske aktiviteter. Den tidligere lederen for
Islamsk Råd Norge peker her på at arrangementene i større grad enn før er åpne for
deltakelse på tvers av moskegrenser og trosgrenser. Ifølge Larsen, er muslimske sangstjerner medvirkende til denne utviklingen, da de bidrar «til fremveksten av en felles
transnasjonal muslimsk populærkultur som virker som attraksjoner, og som ikke
minst ungdom forsyner seg av.» En av de mest innflytelsesrike blant muslimske sangstjerner er ingen ringere enn Sami Yusuf. På begge disse punktene synes musikken til
Sami Yusuf å møte kriteriene i aller høyeste grad.
Winjes tredje kriterium er de analytiske mulighetene for bruk av musikk i religionsundervisningen, og at «dersom det ikke jobbes med analytiske og reflekterende
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metoder i for- og etterkant av møtet, blir elevenes møte med kunstuttrykkene stående
for seg selv, uten å inkorporeres i eller bidra til å videreutvikle kunnskapen om den
religionen de arbeider med» (Winje 2006). Presentasjonen nedenfor vil i hovedsak
handle om dette, med konkrete forslag til hvordan man kan knytte elementene i tekstene til undervisningen om islam.

The Cave of Hira

Jeg vil først presentere teksten med oversettelse. Teksten omhandler utvelgelsen og
åpenbaringen av Koranen for Muhammed. Fra et innenfra-perspektiv er møtet i Hirahulen mellom engelen Gabriel og Muhammed svært sentralt, fordi møtet omtaler
mirakelet hvor analfabeten Muhammed blir utvalgt av Gud til å åpenbare Koranen.
Vi er tilbake i år 610 i måneden Ramadan, da Muhammed søkte ensomheten i Hirahulen utenfor Mekka. Av praktiske årsaker har jeg nummerert avsnitt i sangteksten.
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Chorus
Hayya ‘ibad Allah
Ahibba Allah
Sallu ‘ala an-Nabi

Chorus
Kom, dere Guds tjenere!
Dere som elsker Gud
Send hilsener til Profeten.

1. On a clear and moonlit night
In the dark cave of Hira
A man began to cry
Oh Allah show me the light
Tell me why I was created
Where will I go after I die?
What’s the purpose of this life
Where people murder and lie?
How can I stop their corruption?
Oh Allah You’re my only Guide.

1. På en klar og måneklar kveld
I den mørke hulen Hira
Begynte en mann å rope ut
Å Gud, vis meg lyset.
Fortell meg hvorfor jeg ble skapt
Hvor kommer jeg etter at jeg er død?
Hva er meningen med dette livet
Hvor folk dreper og lyver?
Hvordan kan jeg stoppe deres fordervelse?
Å Gud, Du er min eneste veiviser.

2. Ya Habibi ya Mustafa
Ya Rasula Allah ya Habiba Allah
ya Safiyya Allah
Ya Habibi ya Mustafa
Anta gharami,
dhikruk kalami, kulla ayyami

2. Du min Kjære, du Utvalgte.
Du Guds Budbringer, du Guds Elskede,
du Guds Fortrolige
Du min Kjære, du Utvalgte.
Du er målet for min kjærlighet,
minnet om deg er de eneste ordene jeg taler
gjennom alle mine dager.
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3. On that clear and blessed night
Jibra’il came to Hira
He hugged Prophet Muhammad
Until he thought he would die
Read O Muhammad read
In the name of your Lord
By Allah you’ve been chosen
Over the whole of mankind
You’ve been elevated high
Like the moon up in the sky

3. På den klare og velsignede kvelden
kom Gabriel til Hira
Han klemte Profeten Muhammed
Helt til han trodde han skulle dø
Les, Å, Muhammed, les
I din Herres navn
Av Gud har du blitt utvalgt
Over hele menneskeheten
Har du blitt høyt opphøyet
Som månen på himmelen.

Chorus
4. Ya Yasin Ya Khalil Allah
Ya Amin Ya Najiyya Allah
Ya Makin Ya Shahid Allah
Ya Mukhtar Ya Hafiyya Allah
Ya Taha Ya Habiba Allah

Kor
4. Du Yasin, du Guds Venn
Du Troverdige, du Guds Fortrolige Venn
Du Sterke, du Guds Vitne
Du Utvalgte, du Guds Velkomst,
Du Taha, du Guds Elskede

Chorus

Kor

5. He’s a mercy for mankind
His speech was gentle and kind
He summoned people to Allah
And led them on his path
Mankind lived in the darkness
Everyone alive was just blind
His message brought the light
To the hearts that had no sight
In mercy he’s the ocean
While others are drops of rain.

5. Han er en barmhjertighet for menneskeheten
Hans tale var mild og vennlig
Han kalte sammen folk til Gud
Og førte dem på hans vei
Menneskeheten levde i mørke
Alle som levde var blinde
Hans budskap gav lyset
Til hjertene som ikke kunne se
I nåde er han havet
Mens andre er regndråper.

6. (Som avsnitt 2)

6. (Som avsnitt 2)

7. Forever we’ll be indebted
To him for this Islam
Our life for him we’ll give
His message with us will live
Our love for him knows no bounds
It is loftier than the clouds

7. For evig tid står vi i gjeld
Til ham for denne Islam
Vi vil gi våre liv til ham
Hans budskap vil leve med oss
Vår kjærlighet for ham kjenner ingen
grenser
Den er høyere enn skyene
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Whenever his name is mentioned
Our tears begin to flow
Oh Allah send your blessings
On al Mustafa
Ya Habibi ya Mustafa
Anta gharami,
dhikruk kalami, kulla ayyami

Hver gang hans navn blir nevnt
Begynner våre tårer å renne
Å, Gud, send dine velsignelser
over den Utvalgte
Å, min Kjære, Å du Utvalgte
Du er målet for min kjærlighet,
minnet om deg er de eneste ordene jeg taler
gjennom alle mine dager.

8. Ya Habibi ya Mustafa
Ya Rasula Allah ya Habiba Allah
ya Safiyya Allah
Ya Habibi ya Mustafa
Ya Nabiyya Allah, ya Waliyya Allah,
ya Khalil Allah

8. Du, min Kjære, du Utvalgte
Du, Guds Budbringer, du Guds Elskede,
Du, Guds Fortrolige
Du, min Kjære, du Utvalgte
Du, Guds Budbringer, du Guds nære Ledsager,
du, Guds Venn
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lam anerkjenner at Gud gav åpenbaringer til jødene og de kristne (jf sure 3,3), men muslimer
hevder at jøder og kristne har veket bort fra den opprinnelige åpenbaringen de fikk av Gud.
Med utgangspunkt i avsnitt 3 og 7 kan man se på betydningen av Muhammed og hans
utvelgelse. De gjentakende utropene i teksten ya Mustafa («du utvalgte») og tittelen almustafa («den utvalgte») peker også mot dette som et sentralt tema.
Et annet interessant tema er hengivenheten Muhammed mottar i denne sangteksten. Den
kan knyttes til Muhammeds status i islam, hvor hans liv og gjerning – hans sunna – betraktes som fullkommen, og er forbilledlig for alle muslimer (jf. sure 33,21).
Man må heller ikke glemme at dette faktisk er musikk, og ikke bare et tekstuttrykk. Man
kan f.eks. se på: Hvordan fungerer teksten som musikalsk uttrykk? Hvordan bygger
musikken opp under tekstinnholdet? Her kan man også knytte inn ulike syn på musikk og
estetikk innenfor islam (se særlig Skarpeid 2007 og Winje 2010; 2012).

Avslutning
Arbeid med teksten

Teksten kan trekkes inn i undervisningen på en rekke måter. Den kan for eksempel brukes i innledningen til undervisningen om islam, til repetisjon, i oppsummeringer og/eller i andre sammenhenger. Man kan også lese hadithen (Bukhari 1:3) som omtaler samme episode i hulen for
å skape en enda bedre forutsetning for å jobbe med «The Cave of Hira».
Jeg vil her i hovedsak foreslå perspektiver som kan danne utgangspunktet for videre arbeid
med vekt på Muhammeds plass i islam. Følgende temaer og spørsmål kan være aktuelle:
Hva sier avsnitt 1 om Muhammeds sinnsstemning i hulen? Her kan man f.eks. trekke inn
at Muhammed fremstilles som en søkende person med eksistensielle utrop til Gud. Møtet
mellom Gabriel og Muhammed kan sies å være starten på en profetisk karriere, hvor Muhammeds åpenbaring i hulen ble den første i en rekke som fortsatte helt til profetens død
i 632. Åpenbaringene skulle utgjøre Koranen, Guds ord, bokstav for bokstav, ifølge muslimsk selvforståelse. På denne måten åpner sangteksten for å gå nærmere inn på Koranens
stilling i islam og på forholdet mellom Koranen og profeten Muhammed.
Utsagnet i avsnitt 7 er interessant: «For evig tid står vi i gjeld til ham for denne Islam». Hva
menes med dette? Her kan man komme inn på flere sentrale trekk ved islam og mer overordnet se på Muhammeds rolle. Var han en religionsstifter? Ifølge islamsk selvforståelse er
ikke dette helt riktig: Islam er en evig religion som fantes på jorda fra skapelsen av. Hvis islam
skulle ha noen stifter, er det Gud selv. Muhammed var bare den siste, men likevel største, i
rekken av muslimske profeter som startet allerede med Adam. Dermed har man avklart den
typiske misforståelsen om islam som «muhammedisme». Muhammed kommer med Guds
siste åpenbaring til menneskene, og som den siste profeten er han «profetenes segl» (sure
33,40). Dette åpner opp for en sammenligning med de andre abrarhamittiske religionene. Is-
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Sami Yusufs sanger er særlig aktuelle for bruk i undervisningen om islam, ettersom innholdet
i tekstene ofte fanger hjertet i islamsk lære. Tekstene kan brukes som en kreativ inngang som
kan skape entusiasme og interesse rundt undervisningen om verdens nest største religion, islam.
Takk til Muhammad Rushdie & Joseph Salomonsen til hjelp med oversettelse av deler av teksten.
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Den katolske kirke

I denne spalten presenteres ferske forskningsarbeider med
relevans for fagene RLE og religion og etikk.

I en katolsk kirke vil du se mennesker fra hele verden. Den katolske kirke i Norge er
Kirken i miniatyr, sier vi ofte. For dette er en verdenskirke. Jesus sendte ut sine tolv
apostler og sa: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler (Matt 28, 19). Fra den dag har
apostlene og deres etterfølgere kalt stadig nye mennesker til å bli Jesu disipler. Fra alle
folk og familier danner de et nytt fellesskap – et nytt folk, en ny familie.
Den katolske kirke blir du ikke født inn i, du blir døpt inn i den. Dåpen kalles en ny
fødsel. Jesus sa: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å
holde alt det jeg har befalt dere. Før en voksen kan bli døpt, må han eller hun gå i lære,
men i Norge blir de fleste døpt som barn. De får opplæring senere, hjemme, på en
katolsk skole eller i undervisningen på lørdagene i menighetene.
Dåpen er et sakrament. Den katolske kirke lærer at Jesus gav Kirken syv sakramenter. Et
sakrament er på samme tid en synlig ting og et mysterium. Mysteriet er Jesus Kristus. Han er
virkelig til stede i sakramentet. Gjennom sin lidelse, død og oppstandelse fra de døde sonet
Jesus Kristus menneskenes synd, beseiret døden og åpnet Guds himmel slik at Guds nåde
kunne strømme ut. Det får en katolikk helt konkret del i gjennom sakramentene.
Sakramentene følger en katolikk gjennom hele livet. Fermingens sakrament gis i
Norge i 14-års alderen. Da mottar kandidaten åndelige gaver og styrke til å leve som
katolikk. I botens sakrament, også kalt skriftemålet, gjør en opp sine synder mot Gud
gjennom anger og konkrete botshandlinger, og mottar Guds tilgivelse. Man får en ny
start. De alvorlige syke kan motta sykesalvingens sakrament. Ekteskapet og vigslingen til
katolsk diakon, prest eller biskop kalles sakramenter til tjeneste. Ikke alle mottar disse.
Det viktigste for en katolikk er å delta i messen på søndagene. Her kommer den
katolske familien sammen for å tilbe Gud, takke ham, lytte til lesningene fra de hellige
skriftene, høre prekenen, og for å feire eukaristien. Eukaristien er det viktigste sakramentet. Da tar presten plass ved alteret, brød og vin bæres frem, og gjennom prestens
ord og bønn, forvandles brødet og vinen til Kristi legeme og blod. Slik kommer Jesu
Kristi offer nær. Vi sier at Kristi offer blir representert. Det er et kjernepunkt i den
katolske tro.
Kommunionen er det siste leddet i eukaristien. Da mottar katolikkene Kristi legeme
i munnen. Kommunion betyr felleskap. Gjennom kommunionen får man mystisk fellesskap med Jesus Kristus og med alle andre som mottar kommunionen.
Når en har mottatt kommunionen, skal en gå ut og være en disippel av Jesus i hverdagen. Det betyr å forsøke å leve slik han har vist. Helgener kalles de som på en særlig
tydelig måte har vist hva det innebærer. De er forbilder for katolikker, og forbedere
for oss hos Gud i himmelen. Å være hos Gud – å se Gud – er målet for alle katolikker.

Islamsk veiledning på nett

Torvild Oftestad
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Mona Abdel-Fadil
Tenker du at islamister per definisjon er anti-vestlige og trangsynte forfektere av
konservative tolkninger av islam uten rot i samtidens virkelighet? Tror du at en islamsk
veiledningstjeneste på nett bare dreier seg om svar på hva som er lovlig eller forbudt
i islam? Tenk igjen.
I min avhandling Living ’the Message’ and Empowering Muslim Selves: A Behind the
Screens Study of Online Islam utforsker jeg ulike aspekter ved arbeidsmetodene og
veiledningstjenestene til den arabisk-språklige samfunnsredaksjonen til tidligere
www.islamonline.net og nåværende www.onislam.net. Islam Online har vært et av de
største og mest innflytelsesrike religiøse – for ikke å snakke om islamske – nettsteder i
verden i over et tiår. Studien bygger på en kombinasjon av nettbasert forskning og syv
måneders feltarbeid i Kairo (desember 2009-juni 2010) hos samfunnsredaksjonen
som spesialiserer seg i emner relatert til familie, samfunn og veiledning. Gjennom
studiens metoder og tematiske fokus synliggjøres både dybde-empiri og analyse av
emner som hittil har vært underrepresentert i studier av internett-islam.
For det første fokuserer denne studien på det Oliver Krüger (2005) kaller “skjult
kunnskap” om religiøse nettsteder, slik som arbeidsmetoder, meningsskapende
aktiviteter, institusjonelle narrativ og organisasjonsverdier. For det andre bringer
studien fram dybde-empiri og analyse om veiledningstjenester (ikke fatwa-tjenester)
som kan klassifiseres som del av det Stewart M. Hoover (2006) kaller “culture of
therapy”, og selvforbedringsarbeid. Et av studiens hovedfunn er at veiledningsfilosofien
til tidligere Islam Online og nåværende On Islam er basert på amerikanske, sekulære
veiledningsmodeller og terapeutisk kunnskap tilpasset arabisk kontekst og islamsk
etikk. Snarere enn å oppfordre brukere til å blindt følge religiøse tolkninger, er fokuset
på å oppøve brukerens egne ressurser til å stifte bekjentskap med ulike syn på et
problem, være refleksiv, vurdere selv, og så ta et selvstendig og informert valg.
Et relatert funn er at i kontrast til det en rekke krysskulturelle veiledningsteoretikere
(Gerstein et al., 2009) argumenterer for, trenger ikke veiledningsmodeller tilpasset ikkevestlig kontekst å innebære at veiledningsmål som “selvautonomi” og ”selvrefleksivitet”
faller bort. I dette tilfellet er det snarere motsatt: ”selvautonomi” og ”selvrefleksivitet”
er blant de tiltalende komponentene fra amerikanske veiledningsmodeller. Videre
drøfter avhandlingen ikke bare den overordnede og felles veiledningsfilosofien til
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nettstedets veiledningstjenester, men fremstiller også individuelle forskjeller mellom
de ulike veiledernes ståsted, veiledningsstil og kjønnsperspektiv. Studien diskuterer
også ekteskapsveiledningstjenestene og synliggjør hvordan relasjonsproblemer på
mikronivå settes i sammenheng med samfunnsproblemer på makronivå. Som følge av
dette vil løsningsforslagene ofte ta sikte på å løse problemer på begge nivå.
Et annet viktig funn er at nettstedet organiserer sin virksomhet rundt et betydningsfullt
institusjonelt narrativ (fortellingen om organisasjonen og dens verdier) som, i tillegg til
å konstruere en sterk identitet som “islamistisk, wasatiyya, profesjonell og nyskapende”,
også skisserer virksomhetens mål. Målet til virksomheten kan oppsummeres i ett
ord: “budskapet” (al-risala). ”Budskapet” kan sies å være selve drivkraften blant
ansatte, nemlig å stimulere folk til selvrefleksivitet, samfunnsbevissthet og politisk
bevissthet. Det overordnede målet med Islam Online/On Islam er i så måte å bidra
til ”empowerment”, på samtlige nivå. Organisasjonen og dens ansatte kan følgelig ses
som et eksempel på ”aktivistisk islam” eller islamisme. For å forstå dette spesifikke
uttrykket for islamisme er det dog viktig å se og erkjenne mangfoldet av påvirkninger
som ligger til grunn for organisasjonens institusjonelle narrativ, arbeidsmetoder og
verdensanskuelser, som strekker seg mye lenger enn kun å lese og tolke religiøse
kilder. Det ene trenger ikke å utelukke det andre. Tolkinger av islamske kilder kan
absolutt være forenelig med psykologiske lære. Det kommer an på øyet som ser.
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Spalten Et Europa i endring gir et bilde av skolens religionsfag på
et kontinent som gjennomgår store forandringer. Denne gangen
drar vi til Hellas.

Det nye religionsfaget i Hellas
Kostas Zormpas
I Hellas er det utarbeidet nye læreplaner i alle fag. Dette har skjedd innenfor rammen
av den såkalte «Nye skolen» og spesielt innenfor Den europeiske kommisjonens
mål om å «nytenke utdanning». Et grunnleggende trekk ved denne fornyelsen er en
pedagogisk reorientering av læringsprosessen i retning av en undersøkende, eksperimentell og samarbeidende læring. Denne endringen er sett på som nødvendig ut fra
moderne lærings- og undervisningsteorier.
Religionsfaget er et fag både i grunnskolen og den videregående skolen. Den nye læreplanen legger grunnlaget for et åpent og pluralistisk fag som på den ene siden bevarer
det kognitive og pedagogiske særtrekket fra det gamle faget, og på den andre siden
tar i betraktning kravene fra en moderne tid og de behovene dagens elever har. Faget
er beriket med informasjon om kristne tradisjoner i Europa og andre store religioner.
Dette er fundamentet i det nye faget.
Utgangspunktet og fokus ligger på den gresk-ortodokse kirkes tradisjon i landet, den
ortodokse kristne tradisjonen slik den kommer til syne i hverdagslivet og er reflektert
i monumentene i gresk sivilisasjon. Det er nødvendig og viktig for hver elev, uansett
vedkommendes personlige tro, å kjenne landets religiøse tradisjon med tanke på ortodoks lære, livsstil, kunst og kultur. Dette er den første og grunnleggende delen av
faget.
Den andre delen tar for seg store kristne tradisjoner utenom den ortodokse kirke,
slik man finner dem i Europa og på verdensbasis, som den romersk katolske teologi
og protestantisk teologi med vekt på de største kirkesamfunnene. Den tredje delen
inkluderer noen elementer fra andre tradisjoner og trosretninger og spesielt de som
kan relateres til gresk samfunn, det vil si de monoteistiske tradisjonene i jødedom
og islam, og to østlige religioner – hinduisme og buddhisme. Disse områdene tas
naturligvis opp ut i fra barnets pedagogiske forutsetninger og alder. Videre utgjør
de ikke bare en læreplan, men også læremateriell og lærerveiledninger til hjelp for
læreren som skal forberede og tilrettelegge undervisningen ut fra forutsetningene i
klasserommet sitt.
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Den nye læreplanen gir informasjon om religionsfenomenologi, om utviklingen av religiøs samvittighet og tilegnelsen av kunnskap om den kristne tro og ortodoks kristen
tradisjon, religiøs og moralsk utvikling ved å bruke den hellige skriften, kirkefedrene
og kirkens tradisjoner. Læreplanen legger også opp til en kritisk tilnærming til religiøs
tro, verdier og holdninger; utforske rollen kristendommen har hatt i gresk og europeisk historie og kultur; bevisstgjøre ulike måter religion er synlig på; utviklingen av
en fri vilje og uttrykk; at det genuine kristne budskapet overskrider rase og nasjon
og er universelt; forståelsen av dagens samfunn som flerkulturelt, multietnisk og flerreligiøst; og å se nødvendigheten av økumenisk og interreligiøs kommunikasjon og
kontakt. Slik beveger den nye læreplanen seg langs de samme linjene som den beriker
og videreutvikler. Læreplanen er utarbeidet på denne måten for
• å gi en basis for forståelse av ortodoksi og kristendom
• å formidle en forståelse for basiselementer i andre trosretninger som interesserer
		 gresk samfunn (jødedom, islam, hinduisme, buddhisme)
• å oppmuntre elevene til å tolke fenomener i kulturen de lever i
• å være nyttig for elevens eget private og offentlige liv
• å støtte og utvikle muligheter og ferdigheter som er nødvendige for et kreativt
		 liv i dag og for fremtiden
• å gjøre faget interessant og givende for eleven
• å bidra til samarbeidet med andre fag
• å bidra til videre læring
• å være eksemplarisk
• å være viktig innenfor rammen av teologi
Det er innlysende at innholdet er primært valgt ut fra elevenes interesser og bare
sekundært fra ønsket om en uttømmende dekking av det teologiske feltet som en helhet. Dette er også en annen fundamental nydannelse. Frem til nå har gresk analytisk
læreplan i religionsfaget – som selvfølgelig i et hvilket som helst annet fag – hatt fokus
på kunnskap og ikke på læringsprosessen. Et grunnleggende kriterium for utvalget var
den integrerte presentasjonen i henhold til den systematiske standarden i akademisk
teologi. Men, dette betyr ikke at den nye læreplanen ikke inkluderer en ramme av
solid kunnskap som må læres. Det som prioriteres er et «funksjonelt» forhold mellom eleven og religiøs kunnskap.
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Med denne bakgrunnen er de overordnede målene for religionsfaget
1 å bygge en solid ramme for kunnskap og forståelse av kristendom og ortodoksi som
en åndelig og kulturell tradisjon i Hellas og Europa, men også som en levende kilde
til inspirasjon, tro, moral og noe som gir mening til verden, mennesket, livet og
historien
2 å gi elevene en tilfredsstillende utdanning om religiøse fenomeners natur og rolle
både som en helhet og som individuell tro rundt om i verden ettersom disse ses som
levende kilder til tro, kultur og etisk livsførsel
3 å tilby elevene muligheter til å utvikle ferdigheter – og også forutsetninger og
holdninger – som er typiske for en religiøst litterat person ved samtidig å øke vedkommendes etiske og sosiale bevissthet å støtte fortrolighet, kritisk tenkning, respekt og dialog mellom mennesker med ulike synspunkter, forståelser eller tilknytninger med tanke på tro og moralsk ståsted
4 å bidra til en fri og ansvarlig selvforståelse, så vel som til elevenes helhetlige
(religiøs, kognitiv, åndelig, sosial, moralsk, estetisk og kreativ) utvikling gjennon
søken etter mening og eksistensielle spørsmål innenfor rammen av det komplekse
livsmysteriet.
Oversatt fra engelsk av Marit Hallset Svare.

Kostas Zormpas (f. 1959)
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Overordnede mål og orientering i religionsfaget i den nye læreplanen
Religionsfaget praktiseres innenfor det som er overordnet ramme og mål for utdanning i Hellas. Her bidrar faget med sitt spesielle kunnskapsstoff og læringsstoff. Det
overordnede målet er å gi elevene en helhetlig, harmonisk og balansert utvikling og
forberede dem på å bli en integrert del av samfunnet med fri vilje og som ansvarlige
medborgere.
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FRA ARKIVET
Bokmeldinger

Å være en god hjelper

I denne spalten dykker vi ned i tidsskriftarkivet på utkikk etter
artikler med relevans for dagens nummer.

Egil Lothe

Fra arkivet:

Den beste misunnelsen er vel den som oppstår når en møter noen som praktiserer
det en selv også ønsker å praktisere. I 2004, da tsunami-katastrofen rammet landene
rundt Det indiske hav, satte Buddhistforbundet i verk en innsamlingsaksjon for å
hjelpe ofrene. Viljen til å hjelpe var til stede og snart hadde vi et betydelig beløp på vår
nødhjelpskonto. Dette gav oss muligheten til å gi hjelp til noen av dem som var blitt
rammet av katastrofen i Sri Lanka. Etter den første tiden sto støtte til gjenoppbygging
av de ødelagte områdene for tur. Vi bestemte oss derfor for å bruke resten av de
innsamlede midlene til et byggeprosjekt for hjemløse.
På denne tiden samarbeidet vi med kristne organisasjoner for å bidra til en fredelig
løsning på konflikten som herjet landet. Nå lærte vi å kjenne våre kristne venner fra
en side som innga stor respekt. En av organisasjonene, Kirkens Nødhjelp, tilbød seg å
bidra til prosjektet med det samme beløpet som vi hadde bidratt med. Byggeprosjektet
vårt var et samarbeid med et buddhisttempel nær katastrofeområdet. Vi ønsket også å
bidra til lokal kompetanseoppbygging. Her fikk vi god hjelp av Kirkens Nødhjelp til å
lage en avtale med vår partner i Sri Lanka. Pengene fra dem var også avgjørende for at
vi fikk igangsatt et byggeprosjekt som ville gi husrom for åtte familier.
Det tok tre år å fullføre prosjektet. I løpet av denne tiden lærte vi mye om hva som
kreves for å kunne lykkes med hjelpearbeid i et utviklingsland. Igjen måtte vi beundre
Kirkens Nødhjelp som over mange tiår har bygget opp en organisasjon som er i stand
til å gi hjelp som monner. Et prosjekt som vårt kunne lykkes fordi vi hadde spesielle
kontakter i nærområdet som også var representert her i Norge. Det var i tillegg et
enkeltprosjekt i småskala. Men det å gå inn i katastrofeområder med effektiv og rask
hjelp i stor målestokk krever langt mer enn god vilje. Behovet for profesjonalitet er
vel knapt større enn der infrastrukturen er ødelagt. I møtet med Kirkens Nødhjelp
opplevde vi at bak profesjonaliteten lå den gode viljen fast. Et annet moment: I
hjelpearbeid overfor mennesker i en sårbar situasjon er det viktig å uttrykke sin tro
i gjerninger uten samtidig å forsøke å påvirke dem man hjelper med den troen man
har. Vi opplevde at Kirkens Nødhjelp var svært bevisst på å opptre nøytralt i slike
situasjoner. Det at organisasjonen valgte å støtte Buddhistforbundet, var vel også et
uttrykk for dette. Så derfor denne honnør til en organisasjon som viser både vilje og
evne til å hjelpe mennesker i nød.

Egil Lothe

Sist gang film ble tematisert i tidsskriftspaltene var i 3/2010. I likhet med i dette nummeret
var foranledningen filmseminaret “Den andres ansikt” som Religionslærerforeningen er
delarrangør av. Kjell Arne Kallevik fra redaksjonen oppsummerte seminaret og utarbeidet
et filmstudieopplegg til den danske filmen Uden for kærligheden. Anne Hoff bidro med
artikkelen “Religiøse temaer på film” der hun presenterer en rikholdig, kommentert liste
over aktuelle filmer. Filmstudieopplegget og Hoffs oversikt er tilgjengelig på tidsskriftets
nettsted (se adresse under).
Før dette må vi tilbake til 4/2006 for å finne filmstoff. I dette nummeret presenterte lektor Gunnar Holth, daværende leder av Religionslærerforeningen, et undervisningsopplegg
knyttet til filmen Hawaii, Oslo fra 2004 (“Kristendom og bibelkunnskap: Filmen Hawaii,
Oslo som en innfallsvinkel”, s. 36-39). Erik Poppe er regissør, og forfatteren og religionsviteren Harald Rosenløw Eeg står bak manus. Holth skriver at første gang han så filmen ble
han slått av alle bibelallusjonene: “Jeg tenkte: Dette kan ikke være tilfeldig. Rosenløw Eeg
er en forfatter som kjenner sin bibel, og her har han virkelig boltret seg i direkte og indirekte
hentydninger. [...] Jeg kom fram til at Hawaii, Oslo er en «Kristus-film» god som noen –
selv om filmen selvsagt også kan oppleves uten at man legger vekt på disse allusjonene” (s.
36).
Holth utarbeidet et undervisningsopplegg om kristendom og bibelkunnskap knyttet til
denne filmen. Han reflekterer over mulige innvendinger mot opplegget. “Jeg er fullstendig klar over at dette i høy grad blir en styrt filmopplevelse, der filmen står i fare for å bli
redusert til en fortelling som skal illustrere viktige poenger i kristendommen.” Han
forsvarer seg med at elevene ikke kjenner allusjonene og at de vil kunne oppdage nye sider
ved filmen ved å forberede seg på dem. “Med dette forarbeidet som grunnlag, derimot,
synes elevene at det er spennende å oppdage de bibelske mønstrene når de ser filmen. Og
forarbeidet hindrer dem ikke i å bli engasjert av handlingen og personene på filmens egne
premisser” (s. 36-37).
Holths opplegg ligger ute på tidsskriftets nettsted: http://www.religion.no/?page_id=175
Interesserte kan bestille de fleste numrene av Religion og livssyn ved å sende en e-post til religionoglivssyn@
gmail.no. Innholdsoversikt ligger her: http://www.religion.no/?page_id=6. Eldre nummer koster kr 25,-, nummer fra siste år kr 125,-, fritt tilsendt. Det gis rabatter ved store bestillinger.

• forstander for Buddhistforbundet.
• E-post: egil.lothe@ buddhistforbundet
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Religionsdidaktisk mangfold og
markering, distanse og vurdering
Elisabet Haakedal
Bengt-Ove Andreassens bok Religionsdidaktikk. En innføring er velskrevet og inneholder faglig spennende emner. Forfatteren markerer sitt religionsvitenskapelige
ståsted og redegjør helt i starten for begrepene vitenskapsfag, studiefag og skolefag.
Boka dekker hele spennet av religionsundervisning i grunn- og videregående skole.
Andreassen vektlegger «metodologiske refleksjoner over undervisningsmetodikk»,
men anerkjenner «gode praktikere med et metodisk repertoar». Boka presenteres
som et alternativ til «eksisterende innføringsbøker i religionsdidaktikk», hvor bl.a.
undertegnede har bidratt, og som forfatteren er sterkt kritisk til.

Bokmeldinger

sida (særlig i teorikapitlene 2 og 4) og en mer pragmatisk drøfting av konstruktivistisk
epistemologi på den andre sida (særlig i de praktisk-teoretiske kapitlene). En utfordring ved lesningen er at Andreassen i noen grad skjuler seg bak passive verbformer,
ved å la aktiviteter stå som subjekt (s. 137: «Den filosofihistoriske undervisningen
på små- og mellomtrinnet står ofte overfor utfordringen om å gjøre undervisningen
til noe mer enn biografiske fortellinger om filosofer.») eller komme med konstaterende (normative) utsagn i forlengelsen av referanser til andres fagstemme (s. 162):
«Kunnskap om religioner og livssyn er aldri noe objektivt gitt, og som alle oppfatter
likt. Et utvalg av fagstoff gjenspeiler også alltid kunnskapen til den som velger det ut.»
Forfatteren vurderer mangfold høyt. På slutten av boka finnes et par artige erfaringsbaserte avsnitt hvor Andreassens «jeg» er innskrevet. Han presenterer generelt religionsvitenskap som et objektivt distansert ekspert-fag, men formidler også at forholdet mellom deskripsjon og normativitet er komplekst både i «fag» og «pedagogikk».
På side 189 brukes uttrykket «[elever] som tilhører andre religioner». Trolig betyr
dette «elever som ikke tilhører protestantisk kristendom». Her er vel religionsbegrepet ennå ikke helt dekonstruert.

Bokas basis er religionsvitenskapelige perspektiver og prinsipper. Særlig markeres et
«sekulært» religionsbegrep som brukes til å dekonstruere alle religionsbegrep som
implisitt formidler forestillinger om en transcendent virkelighet. Religionsfenomenologisk «egenarts»-tenkning er et forlatt religionsvitenskapelig stadium. Den
epistemologiske «kulturelle vendingen» avslører faglige maktaspekter. Religion er
et menneskeskapt kulturfenomen. Nyere religionsvitenskap står for «det sosialkonstruktivistiske perspektivet» som avslører «essensialisme». Religionsfagene skal gi
«kunnskaper om», elevene skal «lære om» religioner (og livssyn). En fagdidaktisk
fortolkning av de norske religionsfagene er verken juridisk eller pedagogisk legitim
dersom det «å lære av» religioner inkluderes som klart mål og trekkes inn i vurderingen. Prinsipielt er livstolkningsbegrepet følgelig en avsporing. Lærerens utfordring
blir å forholde seg til elever som selv bringer «lære av»-perspektivet inn i klassesamtalen.

Andreassen setter representasjon høyt, men er han «fair» i sin framstilling av de
fagdidaktiske konkurrentene? «Eksisterende» faglitteratur oppsummeres og gis
«merkelapper» med upresise belegg. Forfatteren har rett i at den teologiske / kristendomsfaglig baserte fagdidaktikken har vært dominerende. Men ca. fra tusenårsskiftet
vil jeg hevde at fagsituasjonen i grunnskolen gradvis har endret den religionsdidaktiske
situasjonen i lærerutdanningene. Andreassen har en retorisk interesse av å markere et
skille mellom en religionsvitenskapelig basert religionsdidaktikk og det han samlet
kaller en teologisk / kristendomsfaglig basert religionspedagogikk. Samtidig har han
epistemologiske fellesinteresser med flere «kontekstuelle» religionsdidaktikere. Jeg
er uenig med Andreassen i at kontekstuell religionsdidaktikk har vært «den rådende
trenden i norsk religionsdidaktikk» siden 1997. Jeg tolker dannelsesbegrepet i hovedsak som reflektert selvdannelse og som dels overlappende meningsinnholdet i livstolkningsbegrepet. Enda et tegn på Andreassens faglige forenkling er hans referanse til
amerikaneren Diane Moore, en hovedaktør når det gjelder trenden religious literacy. I
likhet med Geir Skeie (religionspedagog referert til i boka) er Moore i utgangspunktet teolog og opptatt av metarefleksjon. Det er dessuten faglig nærhet mellom den
lokalsamfunnsorienterte religionsdidaktikken til kretsen rundt Robert Jackson (som
Andreassen ikke distanserer seg fra) og Heid Leganger-Krogstads kontekstuelle religionsdidaktiske prosjekt. Og hvorfor nevner ikke Andreassen f.eks. religionsviteren
Marie von der Lippes og Ole H. Hansens didaktikkbok fra 2006 (Ett fag - mange muligheter) hvor filosofi og etikk er drøftet? Hvorfor overses Geir Afdals og Jon Magne
Vestøls empirisk-teoretiske forskningsbidrag til etikkdidaktikken?

Er dette er en rimelig gjengivelse av Andreassens epistemologi og fagdidaktiske posisjon? Etter å ha lest boka har jeg et inntrykk av en språklig glidning mellom vitenskapsoptimisme, faglig-nøytral tro på verdifri kunnskap og «rettspositivisme» på den ene

Andreassens faglig-didaktiske helhetsframstilling med sentrale tematiseringer og
fordypninger er imponerende. Den ønskes velkommen og ville vært mitt førstevalg
om jeg underviste på PPU. De epistemologiske nyansene i norsk religionsdidaktikk er
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Progresjonen i boka stemmer med tidlige signaler om kunnskaps- og læringssyn.
Først gjøres begrepsavklaringer og basisfaglige drøftinger, så følger skolefaghistorie
og fagdidaktikkens «hva», dvs. utfordringer ved valg og representasjon av fagstoff i et
globalisert og flerkulturelt samfunn. To emner, religionskritikk og konflikt, og filosofi
og etikk, utdypes på spennende vis, bl.a. via et konkurranseperspektiv. Aldersspesifikke pedagogiske refleksjoner finnes spredt i de prinsipielle kapitlene. Boka konkretiserer også en rekke yrkesrelevante emner med allmenndidaktisk overlapping. Til sist
drøftes dannelsesbegrepet, noe skuffende etter denne anmelderens syn.
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likevel mer nyanserte enn det Andreassen gir uttrykk for. Det norske religionsdidaktiske / religionspedagogiske forsknings- og undervisningsmiljøet er lite og feltet er
tjent med posisjonell konkurranse og åpen, men «fair» fagdebatt.
Bengt-Ove Andreassen: Religionsdidaktikk. En innføring. Universitetsforlaget
2012, 227 sider.

Elisabet Haakedal (f. 1955)
• Professor i religionspedagogikk ved Universitetet i Agder
• E-post: elisabet.haakedal@uia.no

Kjærkome nybrottsarbeid eller
ukritisk apologetikk?
Kjell Arne Kallevik
Det er ikkje uvanleg at religiøse leiarar vert klaga for å ha for mykje makt, jamvel at
dei misbruker denne makta. Samstundes vert dei omtala som lite relevante eller makteslause. Dei vert òg klaga for ikkje å ta nok ansvar, særleg leiarar frå nokre av minoritetskulturane, og det vert kravd at dei må ”kome meir på banen”. Nokre leiarar har
kanskje akkurat den makta dei bør og skal ha, verken meir eller mindre?
Boka Religiøse ledere. Makt og overmakt i norske trossamfunn freistar å dokumentere
empirisk kva det inneber å vere religiøs leiar i ulike trussamfunn i Noreg i vår tid.
Målemnet er å analysere både makt og avmakt hjå slike leiarar. Kan innsikt som kjem
ut av slike analysar gje auka forståing av både religiøse prosessar og sekulariseringsprosessar i Norge i dag? Tittelen vekkjer von om ei drøfting ikring omgrepa makt
og avmakt, men ei slik drøfting er eit stykke ifrå å vere gjennomført og vellukka boka
igjennom.

BOKMELDINGER

Kristendomen får naturleg nok mest plass i ei bok om norske tilhøve. Fem kapittel
handlar om leiarskap innanfor det me kan kalle Kristen-Norge. Forutan redaktør
Thorbjørnsens kapittel om Den ortodokse kyrkja, finn lesaren óg tekstar om Den norske kyrkja, Den katolske kyrkja, pinserørsla og om Smiths vener.
Ansvaret for islam deler redaktør Døving med alltid like solide Kari Vogt, med kapittel
om høvesvis sunni- og shia-islam i Noreg. Leiarskap innan religionar med bakgrunn i
India vert omtala i kapitla om sikhismen og hinduismen, sistnemnde forfatta av Knut
A. Jacobsen. Vidare har boka òg eit kapittel om Det mosaiske trossamfunn, og det
kjem truleg ikkje som ei overrasking på nokon at Oddbjørn Leirvik dukkar opp med
eit kapittel med inter-religiøst perspektiv.
Dei fleste forfattarane tek i hovudsak for seg korleis ”deira” trussamfunn forstår
omgrepet religiøs leiar, og særleg korleis leiarane sjølve definerer dette. Kva arbeidsoppgåver vert dei pålagde, og kva tek dei på seg frivillig? Kva for eit makthierarki vert
leiarane definert innanfor? Kva mogelegheiter har leiarane eigentleg til å utøve makt
i høve til medlemmene? Samla sett bidrar redaktørane og forfattarane her til både å
utvide det religionsvitskaplege fagfeltet i Noreg og til å nyansere den offentlege ordvekslinga om religiøst leiarskap. Det trengs, og slik sett er boka verkeleg velkomen.
At det er dei religiøse leiarane sine eigne rolleoppfatningar som dominerer i fleirtalet
av kapitla, har av andre vorte tolka både som ein styrke og ei svakheit. Slik sjølvpresentasjon gjev sjølvsagt eit noko skeivt bilete av situasjonen, men samstundes byr dette
på informasjon om og innsikt i religiøse leiarskap i det pluralistiske Noreg som før har
vore lite tilgjengeleg for interesserte lesarar. Det skal både redaktørar og dei einskilde
forfattarane ha ros for, sjølv om både boka som heilskap og nokre av forfattarane har
fått kritikk for å opptre som reine talerøyr eller apologetar for dei religiøse leiarane. I
ei bok som tek for seg makt og avmakt, vil mange sjølvsagt òg forvente fokus på maktmisbruk, men det er det særs lite av. Kor alvorleg denne mangelen er, vert opp til den
einskilde lesar å avgjere.
Ei rekkje av leiarane omtala og presentert i boka legg vekt på at det ikkje er lett å stå
fram som sterk autoritet eller allvetande i eit samfunn så prega av livssynspluralisme
som det norske, der autoritetsskepsisen generelt er sterk. Teksten om pinserørsla,
skriven av sosiolog Pål Repstad, er eit særskild klårt døme på dette.

Berit Thorbjørnsrud er knytt til Institutt for kulturstudiar og orientalske språk ved
Universitetet i Oslo. Ho har arbeidd mykje med Egypt og Midtausten, men òg med
problemstillingar knytt til det fleirreligiøse Noreg. Cora Alexa Døving er forskar ved
Holocaust-senteret, der ho særleg har jobba med minoritetsforsking. Dei to har fått
både kjende og mindre kjende fagfolk til å bidra til denne antologien.

Fleire av leiarane står fram meir som flittige sosialarbeiderar enn som allmektige i
høve til sine underordna. Dei utfører ei rekkje andre oppgåver enn det som har med
gudstenester og ritual å gjere. Det sosiale arbeidet dei utfører handlar til dømes om
å vitje folk som er sjuke, samtale med dei som treng trøyst, mekle mellom personar i
konflikt, samt undervising og hjelp til integrering.
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Eit døme på nettopp dette finst i teksten om makt og avmakt i Den norske kyrkja,
der Jan-Olav Henriksen konkluderer med at ”religion skifter fra å være en autoritativ leverandør av moralske og livssynsmessige mønstre til å bli en ressursleverandør”.
Prestane har vorte medmenneske i møte med utfordringane livet byr på for medlemane, meir opptekne av å pleie og å trøyste enn å formane og å dømme. Dette er
tydeleg allereie i presteutdanninga, der det no vert lagt meir vekt på å vere personleg
eigna enn å vere dogmatisk korrekt.

Portal forlag
RELIGIONENS ROLLE I
BISTAND OG UTVIKLING

Det er fullt mogeleg å lese boka som ein samla freistnad på å nyansere det negative
biletet av religiøse leiarar som ofte kjem fram i media, der dei gjerne vert framstilt som
strenge, seksualfiendtlege moralistar, som kristne mørkemenn og skumle imamar.
Mykje tyder på at dette har vore sentralt for redaktørane. Viss ein les boka slik, har
den mykje for seg, men eit slikt prosjekt opnar sjølvsagt samstundes for kritikk frå
ulike hald. Viss nyanseringa i høgare grad hadde teke form av drøfting, hadde det vore
vanskelegare å kome med kritiske innvendingar mot boka.
I og med at det har skjedd ein heil del når det gjeld teori knytt til makt og leiarskap dei
siste hundre åra – også i religiøse samanhengar – er det både overraskande og litt skuffande at det er Max Weber sine klassiske tre hovudformer for autoritet redaktørane
nyttar som felles teoretisk ramme for boka.
Dette er ei viktig samling av tekstar om religiøse leiarskap i Noreg, og det vil vere
interessant om den kan inspirere andre til å lage alternative samlingar om det same
emnet, gjerne då med meir kritiske blikk. For sjølv om redaktørane har rett i at det er
viktig å nyansere det negative biletet av religiøst leiarskap som ofte kjem fram i media,
er det også naudsynt at religionsfaglege fagmiljø ikkje overlèt dei kritiske spørsmåla
til journalistane.

En artikkelsamling av fagfolk som
argumenterer for at en vanskelig
kan forstå verden uten å forstå
religion.

TIL RETTE EKTEFOLK.
HOLDNINGER TIL HOMOFILI
OG EKTESKAP
En tverrfaglig antologi om kjønnsnøytrale ekteskap, homobevegelsens syn på ekteskapet og en rekke
andre aspekter som har dukket
opp i kjølvannet av endringer i
ekteskapsloven.

HELLIG, SÅRBAR

Cora Alexa Døving og Berit Thorbjørnsrud (red.): Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn. Universitetsforlaget 2012, 248 sider.

“Dette er en litterær perle.
Provoserende og tankevekkende
innhold. En slags tvilende teologi,
erfaringsteologi. Inderlig from og
ramsalt kirkekritisk. Feministisk,
men slett ikke dogmatisk.”

Kjell Arne Kallevik (f. 1972)
• Religionsvitar, lektor ved Bergen Private Gymnas.
• E-post: kallevik@yahoo.com

Paul Leer-Salvesen, forfatter og professor i etikk ved Universitetet i Agder
Bøkene kan kjøpes i bokhandelen eller ved å bestille fra
post@portalforlag.no
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Returadresse:
Marit Hallset Svare
Granveien 16
7058 Jakobsli

Foreningsnytt
Religionslærerforeningen i Norge arrangerer studietur til Tyrkia
for lærere i ungdomsskole og videregående skole
lørdag 28. september - fredag 11. oktober 2013 (uke 40 og 41)
• Tyrkia byr på historiske minnesmerker, arkeologiske utgravninger og museer som dekker
over 10 000 års kultur- og religionshistorie. Vår egen europeiske kultur har sitt opphav her.
Dagens Tyrkia er et flerreligiøst samfunn med en moderne statsforfatning.
• Denne turen dekker mange temaer og emner som inngår i kompetansemålene for faget,
innenfor temaer som filosofihistorie, religionshistorie, kristendom, jødedom og islam. 		
Vi planlegger også møter med forskjellige organisasjoner, ambassade og ulike studiesteder.
• Vi reiser i Sørøst-Tyrkia i Mesopotamia ved Eufrat og Tigris, som hovedsakelig nå er kurdiske
områder, men også i de tradisjonelt kristne minoritetsområder. Vi besøker byen Diarbarkir,
klosteret Mar Gabriel, i Urfa og Harran får vi høre om gamle Abrahams- tradisjoner, i
Göbekli Tepe besøker vi verdens eldste tempel, og på fjelltoppen Nemrut Dagi får vi se et
mausoleumsanlegg med svære steinhoder fra kong Antiokhos 1.
• Hovedstaden Ankara: Det moderne Tyrkia - der vi bl.a. møter ulike organisasjoner.
• Det klassiske Tyrkia i vest; Romerriket og tidlig kristendom. Izmir (Smyrna), oldtidsbyene
Efesus og Pergamon, videre nord til det gamle Troja og krigsminnesmerker, Assos med
gammelt Athene-tempel og teater samt Gallipoli med sterk historie fra det 20. århundre.
• Istanbul - broen mellom Europa og Asia - med uttallige attraksjoner. Her vil vi også få møte
representanter for ulike trossamfunn, politiske- og forfatterorganisasjoner.
• Landet er stort å reise i, så vi bruker fly tre ganger innenlands. Religionslærerforeningens
medlemmer har fortrinnsrett, men andre interesserte kan òg søke. Totalt ca. 18.500,- kr.
inkl. all reising, all overnatting, kost (unntatt et par lunsjer), div. inngangspenger m.m.
• Studieturer med kolleger gir økt faglig utbytte og mange spesielle opplevelser vi legger til
rette for. Se utfyllende informasjon om studieturen på nettstedet: Religion.no
• Rask påmelding! Kontakt livgund@online.no Depositum 3000,- kr. innbetales til
Gunnar Holth, kontonr. 65804231646, mrk: ”Tyrkia 13”. Restbetaling innen 1. juli.

Tema: Naturetikk

Herske og råde – eller dyrke og passe? Mennesket og naturen
Læreplanmål

Filosofi, etikk og livssynshumanisme:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag
• gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken
og en fra nyere tid
• forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne
og vurdere ulike typer etisk tenkning
• drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner
• føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål
Emnet naturetikk kan knyttes til flere læreplanmål, og det er aktuelt. Vi starter med
det nære og går videre til det mer teoretiske. Det forutsettes at emnet tas opp mot
slutten av skoleåret, og at man har behandlet ulike religioner og livssyn, mytebegrepet
og ulike etiske modeller.
Opplegget supplerer emner i andre fag, for eksempel realfag, samfunnsfag og internasjonal engelsk på vg2.
Omfang: 3 undervisningstimer og hjemmearbeid.

Metodetips

1 Alle elever aktiviseres; alle må meddele seg gjennom å skrive lapper.
Oppgave 1 blir en repetisjon av menneskesyn innen ulike livssyn.
Elevene skriver på Post It-lapper som henges opp på tavla og leses høyt,
kommenteres i klassen og systematiseres av læreren.
2 Oppgave 2 vil også berøre det elevene har arbeidet med i ulike emner tidligere
(ulike religioner og livssyn, etikk, samt ulike filosofer). Mulig tilleggsspørsmål:
Har naturen en verdi i seg selv?
3 Oppfølgingsspørsmål: HVA ER FORHOLDET MELLOM MENNESKE OG
NATUR? Tavlebasert undervisning.
4 Tekstarbeid: Her kan ulike tekster brukes, for eksempel: 			
Noen vers fra de to skapelsesfortellingene i 1. Mosebok, Solsangen av Frans av Assisi, Finn Wagle, “Hustavle” http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=238319),
Høvding Seattles tale (utdrag, http://www.daria.no/skole/?tekst=8904), Salmer
(Petter Dass – Herre Gud Dit Dyre Navn og Ære), keltiske sanger, samisk tekst
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metodIKK på midtsidene

Til læreren

metodIKK på midtsidene

metodIKK på midtsidene

Læreplanmål:
Filosofi, etikk og livssynshumanisme: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag
• gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid
• forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne og vurdere ulike typer etisk tenkning
• drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner
• føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål

Fra “Ting tar tid” av Dag Hareide, i Kjartan Andersen (red.), Materialisme – lesestykker for framtiden, Gyldendal 2002.
Kilde: www2.aschehoug.no/un/mm/Hareide.doc

Vi, homo sapiens, har altså levd en time av klodens livsår. I løpet av denne ene timen har mennesket levd som jegere og samlere i 59
minutter. Vi har vært bønder og dyrket jorda i 1 minutt. Så har vi hatt et industrisamfunn i 2 sekunder. Og i løpet av det siste halve sekundet
har vi forbrukt like mye natur som alle de menneskene som har levd før oss. Dette halve sekundet har vart siden ca. 1960. Vår generasjon
av homo consumens, det forbrukende mennesket, har altså forurenset like mye og forbrukt like mye naturressurser som alle menneskene
som levde før 1960.

Homo consumens
Vi tror at livet oppsto for ca. 2.5 milliarder år siden. Dersom vi gjør om det til 365 dager, et menneskeår, så får vi følgende “tidslignelse”:
Livet begynte i januar med bakterier og grønnalger i havet. I mange måneder var det virvelløse planter og dyr som utgjorde klodens liv.
I oktober kom urfiskene. Litt senere festet den første planten seg på land. I november kom dinosaurene og vandret mektige på kloden i
nesten en måned. Så kom fuglene og insektene, og i desember de første pattedyrene og blomstene. Så, 31. desember klokka 17 begynte
homo erectus å vandre oppreist på to bein. En time før midnatt var vi blitt homo sapiens, det tenkende menneske.

Til ettertanke:

6. – Forbrukersamfunnet som etisk og filosofisk utfordring: Hva betyr temaet for meg personlig? Hva betyr det for storsamfunnet
– nasjonalt og globalt? Konkret problemstilling/dilemma (“case”).

5. Hvilke av disse argumentene er
a) pliktetiske?
b) konsekvensetiske?
c) holdningsetiske/sinnelagsetiske?  

4. Tekstarbeid: Hvordan beskriver disse tekstene forholdet mellom mennesket og naturen?
Hvilke argumenter finner du i disse tekstene som er relevante med hensyn til naturvern?

3. HVA ER FORHOLDET MELLOM MENNESKE OG NATUR?

2. HVA ER NATUR? Noter kjennetegn.

1. HVA ER ET MENNESKE? Noter kjennetegn.

Herske og råde – eller dyrke og passe? Mennesket og naturen

Tema: Naturetikk

Elevark

metodIKK på midtsidene

(Dyrene på dommedag), tekster fra lærebøker om Aristoteles og Descartes´ syn
på naturen.
Elevene kan arbeide i grupper med en tekst hver – ca. tre-fire tekster for hele klassen, som til sammen bør dekke et religiøst perspektiv, et filosofisk perspektiv og
urfolks perspektiver.
5 Argumenter sammenlignes med de ulike etiske grunnmodellene. Repeter kort
grunnmodellene her om nødvendig.
6 – Forbrukersamfunnet som etisk og filosofisk utfordring: Hva betyr temaet for
meg personlig? Hva betyr det for storsamfunnet – nasjonalt og globalt?
Konkret case/dilemma: Læreren oppfordres til å finne lokale, aktuelle debatter,
for eksempel
- oljeutvinning i nord (miljøvern kontra arbeidsplasser/økonomisk vekst?)
- klimameldingen
- Biskop Erling Pettersen (i oljefylket Rogaland) sitt engasjement mot Statoils
   oljesandprosjekt i Canada
Sett av tid til dialog om det aktuelle spørsmålet. Dette kan gjøres på flere måter:
- Klassen kan bli enig om et konkret eksempel
- Debatt / rollespill
- “Corners”: Elevene plasserer seg i klasserommet ut fra hva de mener om saken og
  argumenterer der de står
Til ettertanke: Dag Hareide, “Homo consumens” Fra ”Ting tar tid”, Materialisme –
lesestykker for framtiden, Kjartan Andersen, red. Gyldendal 2002,
www2.aschehoug.no/un/mm/Hareide.doc
Undervisningsopplegget er utarbeidet på Religionslærerforeningens kurs på Metochi,
Lesvos, mai 2012.
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