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Kjære lesere og medlemmer!
I dette nummeret kan du lese mer om Landsmøtet i Religionslærerforeningen,
som ble avholdt 29.5.21. Nytt styre ble valgt, med flere nye medlemmer, og vi
presenterer oss alle i dette nummeret. Du kan lese om seminaret om sikhene i
Norge før Landsmøtet. Vi har også med høringsnotatet vårt om Fullføringsre
formen, da vi deltok i Stortingshøringen 26.4.
Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen kjenner mange fra kontakt med
og ikke minst fra seminarer og kurs i Religionslærerforeningen. De presenterer
i dette nummeret en gjennomgang av endringer i religionsfaget og religions
undervisningen. Til sammen har de to forfatterne, ifølge dem selv, over hundre
års erfaring som religionslærere i videregående skole og på Praktisk Pedagogisk
Utdanning ved Universitetet i Agder. Artikkelen er lesverdig og minner oss om
at religionsfaget er et fag i stadig endring og fornyelse.
FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING
«Folkehelse og Livsmestring» er tittelen på dette nummeret. Fagfornyelsen, LK
20, har kommet et skritt videre denne høsten. Neste skoleår kommer den også
til 4., 7., 10. klasse og VG3. Religionslærerforeningen ønsker derfor dette skole
året å gi religionslærere mer kunnskap om de tverrfaglige temaene. Dette num
meret skal handle om livsmestring – fra flere ulike perspektiver.
Ketil Rogn-Hamre jobber som lærer ved Valdres vidaregåande skule, og har
skrevet en refleksjon over temaet folkehelse og livsmestring, der han kommer
med to ulike tilnærminger til temaet. Rogn-Hamre satt i læreplangruppa for
historie og filosofi.
Til temaet folkehelse og livsmestring hører kompetansemålet «refleksjon
over eksistensielle spørsmål og svar». Vebjørn L. Horsfjord tok utfordringen og
skriver innsiktsfullt om dette, hvilke spørsmål er det elevene bør arbeide med?
Hva tenker for eksempel en prest og en ansatt i Human-Etisk Forbund om
livsmestring som begrep, og hvordan integreres livsmestring i det arbeidet de
gjør? Christine Henriksen Aarflot, prest i Oslo, og Ingun Steen-Andersen, senior
rådgiver og livsveileder i Human-Etisk Forbund deler noen refleksjoner om
dette. Forhåpentligvis er dette noe som kan brukes rett inn i undervisningen for
mange av dere lærere.
Lovisa Mienna Sjöberg ved Sámi allaskuvla/Samiska högskolan har forsket
på velsignelse, Sivdnidit, en religiøs praksis i hele Sápmi. Att leva i ständig väl1
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signelse formidler en hverdagsnær tro og livstolkning. Et godt eksempel på det
nye i læreplanen, hvor «elevene skal lære om hvordan religioner og livssyn er
viktige for mange mennesker».
UTFORSKENDE LÆRING
Et helt nytt prosjekt, om utforskende læring i religionsfagene, blir presentert av
en gruppe fra OsloMet, som forsker på bruk av virtuelle rom. Les og få tips til
undervisningen i ett av kjerneelementene i ny læreplan. Ram Gupta presenterer
Uenighetens fellesskap, en nettressurs som elever og lærere kan bruke på nett
stedet religioner.no.
FULLFØRINGSREFORMEN
I vårt høringsnotat om Fullføringsreformen (nevnt over) påpekte vi at religions
faget er et viktig og nødvendig fag, som binder sammen fortid, nåtid og framtid.
Iselin Frydenlund viser i sitt innlegg at religionskunnskap er viktig som en
demokratisk ferdighet. Anita Sævik kritiserer i sin artikkel regjeringens forslag
om Framtidsfaget. Liv Osnes Dalbakken sine erfaringer fra klasserommet får
tydelig fram at faget er viktig.
Regjeringen har nå valgt å gå bort fra sitt opprinnelige forslag, men tekstene
gir et godt forsvar for religion og etikk-faget, som bør kunne leses uavhengig av
hva Stortinget foretar seg i saken.
BOKMELDINGER
I dette nummeret har vi tre bokmeldinger. Siw Fjelstad anbefaler Henrik Syses
siste bok, Ord i krise. Refleksjoner om håp i koronaens skygge. Med et lærer
blikk på stoffet gjøres boka relevant for undervisningen.
De to bøkene, Vi bærer vårt hjem i vårt hjerte. Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning og Verdensfilosofier. Førmoderne filosofier i India,
Kina og Midt-Østen, blir godt gjort rede for av Anne Berit Nystad.
SEMINAR
Høstens seminar er lørdag 6. november. Sett av datoen! Vi ønsker å inspirere og
skape faglig fellesskap for lærere som underviser i noen av de mest spennende
sidene ved å leve i et mangfoldsamfunn. Det er i år 10 år siden 22. juli og 100
års jubileum for synagogen i Oslo. Vi håper du tar med deg kolleger til besøk på
22. juli-senteret og Jødisk Museum, begge midt i Oslo sentrum. Invitasjon og
påmelding finner du på siste side. Velkommen!
Frode Kinserdal og Sigrid Skomedal
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REFERAT FRA LANDSMØTE I
RELIGIONSLÆRERFORENNGEN 29.05.2021
Sted:
Tid:
Deltagende:
Ordstyrer:
Referent:

Kristelig Gymnasium, Homansbakken 2, 0352 OSLO
Lørdag 29. mai, 2021, kl. 13.00-14.00
8 medlemmer. I tillegg deltok to medlemmer via Teams.
Frode Kinserdal, på vegne av styret
Emil Trondsen

Saksliste:

Styreleder ønsket velkommen til landsmøtet, og overlot ordet til ordstyrer.
Sak 1: Årsberetning 2018-2019

Som følge av COVID-19-situasjonen ble det ikke avholdt landsmøte i 2020, og
beretningen ble gjennomgått av styremedlem Anne Langås. Se vedlagt beret
ning. Landsmøtet hadde ingen bemerkninger til gjennomgangen.
Sak 2: Årsberetning 2020

Beretningen ble gjennomgått av styreleder Liv Gundersen. Spesielt bemerket
hun at studieturen til Japan blir utsatt til påsken 2023 av COVID-19-hensyn og
behovet for tilstrekkelig planlegging. Se vedlagt beretning. Landsmøtet hadde
ingen bemerkninger til gjennomgangen.
Sak 3: Økonomi

Foreningens økonomi ble gjennomgått av styreleder Liv Gundersen. Jonathan
Nymoen ba om anledning til å utforske muligheten for en billigere drift av
foreningens domene, og om det er mulig å knytte foreningens tidsskrift opp mot
institusjoner innen høyere utdanning og/eller fagforbund for lærere i en digital
utgave. I tillegg ble det diskutert hvordan foreningen kan sikre et stabilt økono
misk grunnlag i tiden videre. Styret vil jobbe med problemstillingene fremover.
Sak 4: Valg av styre

Liv Gundersen presenterte innstillingen fra styret, og fortsetter ett år til som
fungerende leder. Følgende nye kandidater ble foreslått til styret:
1. Vararepresentant: Jonathan Nymoen, lektor ved Tokerud skole, Oslo
2. Vararepresentant: Emil Trondsen, ass. rektor og lektor ved Kjølnes ungdoms
skole, Porsgrunn
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Kandidatene fikk anledning til å presentere seg, og hva de ønsket å bidra med inn
i styrets arbeid. Styret ble valgt inn ved akklamasjon, og konstituerer seg selv.
Foreningens styre for 2021-2022 er som følger:
Leder: Liv Gundersen, tidligere Oslo Handelsgymnasium, Oslo
Styremedlem: Anne Langås, Kristelig Gymnasium, Oslo
Styremedlem: Benedicte Strand, Heltberg vgs., Oslo
Styremedlem: Cathrine Tuft, Frogn vgs., Drøbak
Styremedlem: Frode Kinserdal, Åssiden vgs., Drammen
Styremedlem: Sigrid Skomedal, Heggen vgs., Harstad
Vararepresentant: Jonathan Nymoen, Tokerud Skole, Oslo
Vararepresentant: Emil Trondsen, Kjølnes ungdomsskole, Porsgrunn
Styreleder bemerket at det var gunstig at foreningen ble representert også fra
ungdomsskolene.
Sak 5: Innspill fra landsmøtet

Bjørn Hubendick spilte inn at yrkesfaglige elever ikke i dag har et RE-fag, og
spurte om foreningen ville jobbe med dette. Styreleder svarte at det arbeidet er
omfattende og svært langsiktig, men at foreningen hadde deltatt på høringsrun
den til nåværende læreplan.
Emil Trondsen spilte inn et ønske om at Religionslærerforeningen knyttet seg
opp mot de internasjonale foreningene og forumene som EFTRE (The European
Forum for Teachers of Religious Education) og Intereuropean Commission on
Church and School (ICCS), for å bidra med en norsk stemme i debatten om
faget. Trondsen har allerede deltatt på seminarer i disse organisasjonene. Styre
leder poengterte at dette arbeidet hadde foreningen tidligere hatt, og at det var
økonomiske grunner til at vi ikke maktet å delta med å reise på seminarer ulike
steder i Europa osv. og dermed meldte oss av for noen år siden. Styret vil vurdere
om vi kan klare å følge opp dette også.
Styreleder spilte inn ønsket om å oppdatere foreningens nettside for å få til
mer aktivitet der, og styret var enige om å bidra i det arbeidet. Jonathan Nymoen
nevnte nettstedet «Religioner.no» - som er svært likt vårt domenenavn – og om
det var mulighet til å få i gang mer kontakt. Leder for religioner.no Ram Gupta
var til stede, men understreket at det var et kapasitetsspørsmål.
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ÅRSMELDING FOR
RELIGIONSLÆRERFORENINGEN I NORGE 2020
Det valgte styret i 2018, har fortsatt gjennom pandemiåret fordi vi måtte
avlyse landsmøter i 2020.
Fung. Leder: Liv Gundersen, Oslo handelsgymnasium,
pensjonist fra 1.9.20. Økonomi, medlemsarkiv, e-post.
Nestleder: Cathrine Tuft, Frogn vgs. Fagfornyelse og seminarer.
Styremedlemmer:
Anne Langås, KG, Oslo. Styremøter, seminar, Facebook
Sigrid Skomedal, Heggen vgs., Harstad. Tidsskriftet Religion og livssyn.
Varamedlemmer som har gått inn i styret i 2020:
Benedicte Strand, Heltberg vgs. Oslo. Seminar, studietur.
Frode Kinserdal, Åssiden vgs. Drammen. Studietur,
tidsskriftet Religion og livssyn.
Njål Pettersen Gjølstad, Fyrstikkalleen skole, Oslo.
Styrets virksomhet i 2020

Vi har avholdt fem «fysiske» styremøter, delvis i kombinasjon med deltakelse
via Teams. Vi har også kommunisert via e-poster mellom styremøtene, særlig i
arbeidet med tidsskriftet.
Vi har også avholdt to komite-møter, i januar og mars, for å planlegge stu
dietur til Japan, og i mars-møtet deltok faglig leder Knut Alfsvåg, Stavanger.
Året har deretter budt på mange avlysninger; vi forsøkte tre ulike datoer i
2020 for å arrangere sikh-seminar og Landsmøte. Vi har hele tiden ønsket å
kunne samles fysisk og synes det har en stor verdi – derfor kastet vi oss ikke på
en praksis med «webinar».
Arbeidet med tidsskriftet har blitt prioritert, og vi har klart å utgi tre numre
også i 2020.
For øvrig har temaer som økonomi, oppfølging av fagfornyelsen, planlegging
av studietur til Japan som må utsettes, ideer om seminarer og ekskursjoner når
det kan bli mulig, Facebook og nettsiden Religion.no stått på dagsorden. Med
ujevne mellomrom kommer det inn navn til nettsiden vår - fra folk som ønsker
å bli informert og oppdatert via e-post. Disse er ikke innlemmet i medlemslisten
– men har blitt forespurt om det.
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Økonomi

Et ønske om å sikre økonomien bedre med annonser i tidsskriftet har vi ikke fått
realisert i særlig grad. Mulighet for å søke Fritt Ord i forbindelse med et tema
nummer er diskutert og utsatt. Det vil kreve en del arbeid. Vi gikk inn i året med
en beholdning på 88,654 kr. og avsluttet året med en beholdning på 116.626 kr.
(Ikke betalt trykking og porto, tidsskrift nr. 3 – 2020 betalt; det utgjorde ca.
30.000 kr.)
Det varierer hvor flittige medlemmene våre er til å betale, på tross av venn
lige påminnelser, og det er nå ryddet litt i våre medlemslister. Flere som har fulgt
foreningen siden den ble startet, har etter hvert blitt pensjonister og meldt seg
ut. Universiteter holder ikke «fysiske» tidsskrift lenger, kun digitale abonnemen
ter, så der har vi også mistet en del. Vi gikk inn i året med totalt 450 abonnenter
og ut av året med 430. En sikker kilde, enn så lenge, er de cirka 80 vgs. og u-sko
leabonnentene vi har. Her ønsker vi oss selvsagt flere.
Valg

Styret går til gjenvalg – med unntak av Njål P. Gjølstad. Se ovenfor. Styret kon
stituerer seg selv.
Oslo 23. mai 2021
Liv Gundersen, fung.leder
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REFERAT FRA
SEMINAR OM SIKHISME
Ved Halldis Breidlid, dosent ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale
studier, OsloMet.
For første gang i Religionslærerforeningens historie ble et foredrag streamet
(på grunn av Korona), og det var tilhørere både fysisk til stede i et klasserom på
Kristelig Gymnasium i Oslo, og på Teams. Tilhørerne kom fra ulike steder i Norge,
og vi hadde også med oss noen representanter fra Religionslærerforeningen i Dan
mark.
I sitt foredrag tok Halldis Breidlid utgangspunkt i sin bok «Sikher» som kom
ut i 2020. Boken tar opp et bredt spekter av temaer knyttet til sikhismen, med
et særlig søkelys på unge norske sikher, og ser også nærmere på hvordan sikhene
«forhandler» identitet og religiøs praksis blant annet i lys av sikhismens historie
og hellige tekster.
Foredraget ga en god innføring i noen sentrale punkter fra boken, og Breidlid
gikk også kort gjennom fakta knyttet til sikhismen i Norge. Det bor rundt 5000
sikher i Norge (25 millioner i hele verden, hvorav 23 millioner i India), med en
stor konsentrasjon rundt Lier i Viken, Oslo og Bergen. Religionslærerforeningen
besøkte gurdwaraen på Alnabru i Oslo høsten 2019. Til tross for at det er flere
sikher enn jøder i Norge og totalt i hele verden, er det fortsatt lite kunnskap om
sikhismen i det norske folket.
Sikhene ønsker å ta aktivt del i det samfunnet de bor i. Mange sikher er enga
sjert i sosialt arbeid, og omsorg og tjeneste for andre (seva) er blant annet insti
tusjonalisert gjennom at man serverer et varmt fellesmåltid (langar) i gurdwa
raen til alle som måtte ønske det. Mange unge sikher i Norge har tatt lang og
god utdanning, og det er for eksempel mange som har studert prestisjefag som
medisin, ingeniør, juridiske fag og ernæring.
Breidlid gikk også gjennom sikhismens historie, fra Guru Nanak, som var
sikhismens grunnlegger, via Guru Arjan som samlet første versjon av Guru
Granth Sahib (sikhenes hellige bok) og som ble sikhenes første guru-martyr – til
den tiende og siste guru, Gobind Singh, som innstiftet sikhers hellige brorskap
(khalsaen) og som bestemte at den hellige skriftsamlingen, Adi Granth, skulle
være sikhenes autoritet og endelige guru. Breidlid snakket også om fordrivelse
og forflytting av sikher i India og Pakistan. Sikhenes historie i dette området de
senere tiårene med mye vold og mange drap, har vært hovedgrunnen til at
mange sikher har flyktet til andre land, og til Norge. Blant annet bidro delingen
mellom India og Pakistan i 1947 til at flere millioner indere, derav mange sikher,
ble drevet på flukt, og at et sted mellom 500 000 og 2 millioner mennesker ble
drept. 1984 peker seg også ut som et år der mye skjedde, ikke bare som en følge
7
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av kampen for en egen selvstyrt stat, Khalistan, men også operasjon Blue Stars
angrep mot Harmandir Sahib (det gylne tempel i Amritsar), som ble etterfulgt
av drapet på Indira Gandhi og flere hevndrap og massakrer på sikher.
I siste del av foredraget gikk Breidlid inn på hvordan sikher lever i Norge,
gjennom hverdag og fest. Hun snakket både om navngivingsritualer, ekteskaps
ritualer og ritualer rundt døden. En av de mest betydningsfulle ritualene er vai
sakhi-høytiden. I denne høytiden pleier sikhene å gå i prosesjon gjennom Oslo,
en prosesjon som er synlig for resten av befolkningen i byen. I tillegg gjennom
fører man hvert år den såkalte «turban-dagen». Sikhene opplever selv at noen
av de store utfordringene
knyttet til deres religion i
Norge handler om mangel
på kunnskap om religio
nen, blant annet at mange
sikher ikke spiser halal
kjøtt, og utfordringer knyt
tet til hår og turban. Identi
tetsspørsmålet for sikhene
handler til dels om at de
har en transnasjonal iden Den norske turbandagen
titet, der de er en del av et
globalt sikhfellesskap med sterke bånd til Panjar i India, og samtidig er del av
det lokale samfunnet der de bor, noe som gir dem en nasjonal og stedbundet
diasporaidentitet.
Publikum i salen kunne stille spørsmål, dette ble av praktiske grunner ikke
gjennomført for dem som fulgte med via Teams. Erfaringene fra bruken av Teams
var at til tross for noen tekniske utfordringer og at vi gjorde det for første gang,
så fungerte lyden godt og vi kunne kommunisere ut til dem som ikke var til
stede i Oslo.
Vi er svært takknemlige for at Halldis Breidlid foreleste for oss om sikhis
men, og satte oss mer inn i et tema som det er viktig å heve kompetansen på
blant religionslærere. Vi er også glad for at hun var villig til å dele foredraget
både med dem som satt på KG i Oslo, og med dem som fulgte med via Teams.
Vi ser positivt på muligheten til å kunne dele flere foredrag på denne måten i
fremtiden.
Frode Kinserdal
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PRESENTASJON AV STYRET
LIV GUNDERSEN har vervet som leder en stund til, og sørger
fortsatt for medlemslister og økonomi. Etter 25 år i Oslo-sko
len har jeg nå blitt pensjonist, men vil fortsatt prioritere arbei
det i Religionslærerforeningen, også arbeidet med studietur.
Nordisk hovedfag, kr.dom mellomfag, idrett grunnfag og
halvårsenhet spes.ped. Opprinnelig fra Fredrikstad, men har
også bodd i Volda og Bergen - og setter pris på kontakten med
medlemmene våre rundt om i landet!

CATHRINE TUFT er lektor ved Frogn videregående skole i
Viken. Her underviser jeg i fagene religion og etikk, sosiologi og
sosialantropologi, samfunnsfag samt spansk. Jeg har master i
Religionsvitenskap ved universitetet i Tromsø og har nestlede
ransvar i Religionslærerforeningen nå. Jeg er også lærebokfor
fatter i Cappelen Damm.

ANNE LANGÅS er opprinnelig fra Arendal. Jeg jobber som
lektor ved Kristelig Gymnasium i Oslo og underviser i spansk,
psykologi, samfunnsfag og religion og etikk. I foreningen har
jeg bidratt i styret siden 2015, særlig med å arrangere seminarer.

SIGRID SKOMEDAL er lektor ved Heggen videregående skole
i Harstad og har hovedfag fra Religionsvitenskapelig institutt i
Trondheim, 1984. Jeg underviser i fagene norsk og religion og
etikk. I 2015 ble jeg med i arbeidet med tidsskriftet Religion og
Livssyn. Våren 2017 var jeg med i lokal komite for seminaret
Religionslærerforeningen arrangerte i Tromsø.
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BENEDICTE STRAND er fra Oslo og jobber ved Heltberg
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RELIGIONSUNDERVISNING
SETT I BAKSPEILET
KARI REPSTAD OG INGER MARGRETHE TALLAKSEN

I ryddesjauen etter et langt liv som religionslærere i videregående skole dukker
det opp noen minner og refleksjoner om religionsfaget og undervisninga som vi
fikk lyst til å dele med dagens religionslærere. Det er litt løst og fast fra religionsfagets historie i videregående skole, sett med våre lærerøyne.
Til sammen har vi over hundre års erfaring med å undervise i religionsfaget i
videregående skole og i lærerutdanning, mest på Praktisk Pedagogisk Utdan
ning ved Universitetet i Agder. Vi synes begge at vi har vært heldige som valgte
religion som ett av fagene våre. Det har vært en utrolig flott og spennende reise
med interesserte elever og studenter som har hengt med i vår undervisning.
Faget het opprinnelig Kristendomskunnskap, og læremidlene var godkjent
av Kirke- og undervisningsdepartementet. Læreplanen het undervisningsplan og
hadde bare noen få endringer fra planen som kom i 1953. Faget var konfesjons
bundet. De elevene som ikke var medlemmer av Statskirka kunne få fritak fra
undervisninga, men det var få elever som søkte fritak. Vi opplevde faktisk at et
par elever syntes faget hørtes så spennende ut at selv om de ut fra egen bakgrunn
var fritatt fra undervisningen, bad de om å få være i timene. Og det fikk de.
Faget byttet i 1976 navn til Religion, og fra 1994 het faget Religion og etikk.
(Se oversikten bakerst i artikkelen.)
De første årene var det heller ingen, eller bare noen ganske få, elever med
annen kulturell bakgrunn enn den norske. Det betød at få av elevene hadde kunn
skap om andre religioner enn kristendommen i utgangspunktet. Det var kanskje
en av grunnene til at faget opplevdes som interessant.
Som unge og nyutdannede fra PPU – som den gang het Pedagogisk seminar
- fikk vi nok noen ideer om hvordan undervisninga skulle være, men varierte
arbeidsmåter ble bare i liten grad diskutert. Derfor gikk vi nok ut fra PPU med
tanken om at forelesningsformen var idealet. Oppgaver og litt gruppearbeid ble
også anbefalt, men ut over det var mye overlatt til den enkeltes oppfinnsomhet
og til læreboka. Og i læreboka som vi brukte, sa forfatteren at den egnet seg for
«ensidig pensumlesing, elevforedrag, gruppearbeid og særoppgaver». Dermed
var egentlig føringene for vår undervisning som nyutdannede lagt, i alle fall det
første året. (Håkon Strøm: Religionskunnskap og religionshistorie, 1970)
Denne artikkelen skriver vi sammen. Derfor blir det en blanding av individu
elle minner og noen felles tanker og opplevelser.
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Kari:

Jeg startet med å undervise i 1972, i en forsøksklasse som gikk 2-årig grunnkurs
med 3.påbygningsår. Elevene på to-årig grunnkurs kunne kombinere allmennfag
med et yrkesfag, som kunne være elektrofag, maskin- og mekaniske fag eller
tegning, form og farge. Klassen jeg startet med var lagt til Elvebakken yrkesskole
i Oslo. Det var et helt nytt skoleslag som få underviste i, og som eneste religi
onslærer på skolen var det heller ingen å spørre om råd. Det var å få utlevert
timeplan og lærebok, kanskje sveive opp noen oppgaver på spritduplikatoren og
starte undervisninga. Religionsfaget lå på 2.trinn på grunnkursene. De to-årige
grunnkursene og et påbygningsår var lagt til yrkesskolene rundt om i landet, og
da jeg flyttet til Stavanger i 1973 var skoleslaget lagt til Stavanger Yrkesskole.
Elevene på to-årig grunnkurs med påbygning skulle gå ut av religionsunder
visninga med samme kunnskap som elevene som gikk på gymnaset. I tillegg
skulle de ha en yrkesfaglig utdannelse. Det var nokså vanntette skott mellom
skoleslagene på begynnelsen av 1970-tallet, og jeg opplevde ofte at det var van
skelig å få andre religionslærere til å forstå at religion var et fag på en yrkes
skole. Kollegene fra gymnaset måtte komme som sensor i muntlig for å forstå at
elevene hadde samme læreplan og eksamen som dem.
De kombinerte skolene kom i 1994. Der var det linjer både for allmenne fag
og for yrkesfaglige studieretninger. De allmennfaglige klassene hadde alle reli
gion, men religion var ikke fag på yrkesfag. Det å ha et religionsfag lagt til en
kombinert skole, har nok ført til min interesse og arbeid for å få til religion og
etikk også i yrkesfaglige utdanningsprogram. Jeg så at mange av temaene for
eksempel i etikk, er aktuelle i mange av yrkesfagene.
Jeg kom til Kristiansand yrkesskoler i 1979. Den ble omgjort til en kombi
nert skole i 1994 med navnet Kvadraturen videregående skole. Skolen var kjent
for mye utviklingsarbeid, både lokalt og sentralt. Et forsøk vi prøvde på var å
utvikle religion valgfag. Vi tenkte at det var synd at elevene på 3.påbyggningsår
ikke hadde religion og etikk som fag. Vi lagde en plan for et valgfag og satte i
gang med ledelsens godkjennelse. Elevene fikk for eksempel mulighet for å sette
seg inn i en selvvalgt religion, og islam og buddhisme var religionene som ble
valgt. Elevene var interesserte og mange tok mot tilbudet om valgfaget. Proble
mene kom da sluttkarakteren skulle settes. Det var nemlig ikke et godkjent
valgfag i departementet. Vi måtte forhandle hardt for å få sette karakter, og fikk
til slutt lov som et unntak, men valgfaget var ute etter det.
Arbeidet med religionsfaget var litt ensomt til å begynne med. Det var bare
jeg som hadde religion som fag, men heldigvis fantes det kolleger på andre sko
ler som det var mulig å samarbeide med. Og, ikke minst kom tidsskriftet Reli
gion og livssyn med jevne mellomrom fra 1989. Det gav inspirasjon og ny kunn
skap som jeg hungret etter, særlig var det velkomment når det tok opp aktuelle
temaer som kunne brukes i undervisningen. Etter hvert fikk jeg også mulighet til
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å engasjere meg i Religionslærerforeningen og i redaksjonen av tidsskriftet, noe
som var til stor inspirasjon og glede.
Som nyutdannet var jeg veldig opptatt av å følge læreplanen, og jeg lot elev
ene få den utlevert. Det var kanskje ikke så vanlig på begynnelsen av 1970-tal
let, men det virket som elevene syntes det var stas å bli tatt litt med på råd om
når og hvordan vi skulle gjennomgå emnene, og det ble en vane som jeg hadde
med meg i hele min undervisningstid. I begynnelsen var jeg også opptatt av å
være grundig og få alt med, ikke noe skulle overlates til tilfeldighetene i mine
timer, nei! Det var ikke noen Power Point til disposisjon, så tavla ble fullskrevet
med viktige punkter. Og elevene noterte, for notatene kunne så brukes når de
leste til prøve. Grunntanken var at alt måtte gjennomgås nøye. Det resulterte
igjen at mange spørsmål på prøven var faktaorienterte, noe som ikke var uvan
lig på 1970- og 80-tallet. Jeg gikk rett inn i en gammel prøvetradisjon. Det var
først etter 1976- planen at det ble aktuelt med selvstendige vurderingsspørsmål.
I kommentarene til 1976-planen stod det: «Det er et viktig mål med arbeidet
med faget at elevane skal få både lyst og vilje til å vere sjølvstendige.»
Når jeg ser de første planene for timene, tenker jeg av og til: At elevene holdt
ut! Planen så ofte slik ut: Først leksehøring. Når så et nytt emne var gjennom
gått og punktene på tavla var notert og grundig kommentert, var tiden kommet
til tekstlesing, oppgaver og en og annen gang diskusjon. Litt variasjon var det
nok, ikke minst ettersom lærebøkene og oppgavene der ble mer utfordrende og
spennende. Etter hvert brukte jeg i tillegg til lærebøkene, mye stoff fra aviser der
jeg fant aktuelt religionsstoff. Da kunne det hende at timen ble snudd helt på
hodet, og vi startet med samtale og diskusjon i stedet for tavla. Det skjedde for
eksempel da avisen Fædrelandsvennen skrev om et nyreligiøst kollektiv som var
etablert like ved skolen. Det ble et tema som vi fulgte i flere uker etter hverandre
for det trigget elevenes nysgjerrighet på hva nyreligiøsitet var og på religion
generelt. Og nyreligiøsitet ble eksamensstoff.
Det var spennende å undervise i religionsfaget, men noen ganger ble det litt
vel spennende, og det er kanskje de spesielle enkelthendelsene en husker best.
Som for eksempel når det kom læreplanrevisjoner og nye emner som skulle tas
opp og diskuteres i undervisningen.
En gang diskuterte vi ulike syn på ekteskap og samlivsformer i etikktimene.
Læreplanen gav dekning for temaet. Timene gikk fint syntes jeg, men rektor fikk
telefon fra en forelder med spørsmål om hva det var jeg lærte elevene. Vi hadde
snakket om ulike måter å leve sammen på, f.eks. samboerskap.
Da det kom i læreplanen at vi skulle ha et sammenlikningsperspektiv på
religionene, hadde en elev spurt pastoren i en menighet om det gikk an å sam
menlikne kristendommen med andre religioner. Han svarte nei, og vi måtte gå
en runde i klassen med lærebokas oversikt over alle elementene i forskjellige
religioner. Det ble grunnlag for mye undring og tanker om levd religion.
13
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Den heftigste diskusjonen kom kanskje når det gjaldt spørsmålet om å vise
Muhammed-karikaturene i klasserommet. Diskusjonen gikk høyt på lærerrom
met og også på Praktisk Pedagogisk Utdanning der jeg underviste. En del mente
det var viktig å vise elevene hva det dreide seg om, mens jeg ikke ville vise kari
katurene. Jeg mente vi kunne få fram noen poenger og en diskusjon uten å vise
dem i klasserommet. På det tidspunktet hadde vi muslimske elever i klassene, og
undervisningen kunne lett bli problematisk for dem.
Den viktige diskusjonen om hvordan islam presenteres kom opp igjen da
undersøkelser viste at elever mente at islam ofte, også i religionstimene, får et
negativt fokus. De opplever at det er slitsomt for dem å bli sett på som represen
tanter for islam. En del av årsaken til det er nok at islam ofte får en negativ
fremstilling i mediene. Når vi som lærere bruker disse oppslagene, får undervis
ningen lett en slagside. Det er derfor viktig å la elevene selv komme til orde. Jeg
husker en elev med muslimsk bakgrunn som skulle presentere sentrale trekk ved
islam (etter læreplanen fra 2006) og som hadde med Koranen. Hun behandlet
den slik muslimene gjør, og så leste hun noen viktige surer på arabisk. Det ble
først helt stille i klasserommet, så haglet det med gode spørsmål. Det virket som
lille grepet åpnet for en positiv nysgjerrighet hos elever som ellers var litt skep
tiske til islam. Eleven sjøl ble tydelig oppmuntret, og hun svarte til og med ja da
jeg spurte om hun kunne komme PPU og presentere islam der.
Arbeidsmåtene mine var nok tradisjonelle og nær knyttet til læreplanen i
starten, men da Inger Margrethe og jeg ble kjent med samarbeidslæringsmeto
den i 2005, prøvde jeg den ut gjennom et helt år og ble overbevist om at den
egnet seg svært godt for religion og brukte den i alle klasser seinere. Særlig det
å skulle bygge opp elevenes kunnskaper og sosiale kompetanse fra å snakke to
og to i par, fire og fire, i hel klasse og til slutt stå aleine og diskutere og stå for
egne meninger var nyttig og morsomt. Arbeidsmåten gjorde at mange elever
kom over kneika når det gjaldt å ta ordet i klassen. Det føltes trygt sa de, å
snakke med noen i par eller gruppe før de lot sin røst høre i samlet klasse. Siden
overførte vi arbeidsmåten til studentene våre på PPU, vi tenkte at de da ville ta
med seg metodene ut i sin praksis, noe de i høy grad også gjorde. Det var en
effektiv måte å bidra til variert undervisning ute i skolen.
Da filosofi kom tydelig inn i læreplanen i 2006, fikk jeg midler til å kjøpe inn
små krakker som kunne stables i et hjørne når de ikke var i bruk – dette var fordi
jeg ville understreke at det å ha filosofi på timeplanen var noe annet enn bare å
lære om filosofer. Når vi hadde filosofi - eller også når vi diskuterte etiske spørs
mål - satt elevene i sirkel på krakkene, og undervisning og samtale foregikk alltid
der. Utgangspunktet var filosofen Løgstrups tanke om at når en ser en annens
ansikt, snakker en annerledes til hverandre, altså praktisk nærhetsetikk. I tillegg
fikk vi variasjon i rammene omkring undervisningen. Utgangspunktet for mange
av samtalene våre i filosofi var de små og enkle bøkene Tenkofil fra Omnipax og
14
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Dialogos fra Fagbokforlaget. Elevene likte det, og ofte møtte de meg i gangen med
spørsmålet om vi skulle sitte på «religionskrakkene» i dag. Det ville de gjerne.
Et muntert minne fra filosofitimene er da vi inviterte en filosof fra Universi
tetet i Agder som kom og snakket begeistret om hva filosofi var og hvordan en
kunne drøfte filosofiske spørsmål. Elevene så ut som de fulgte godt med, men
helt til slutt var det en av elevene som rakte opp hånda og stilte spørsmålet som
kanskje flere av elevene satt med: «Får du penger for det der?»
Inger Margrethe:

Det var kamp om å få undervise i religion. Jeg ble ansatt på Kristiansand han
delsgymnasium og handelsskole i 1981 med fagkrets matematikk og religion.
Faget hadde byttet navn fra kristendomskunnskap til religion i 1974, og fritak
kunne nå bare innvilges for elever som var medlemmer av et ikke-kristent reli
giøst samfunn. Jeg opplevde ikke at noen elever søkte fritak. Skolen hadde to
studieretninger: Allmenne fag med bedriftsøkonomi som obligatorisk fag – en
etterlevning av gamle handelsgymnasium som skolenavnet viser - og Handel og
kontor. Det var bare på allmenne fag elevene hadde religion som fag, og skolen
hadde bare fire paralleller her. Da jeg ble ansatt, var det to menn som hadde delt
på religionsklassene i mange år, og de var ikke så villige til å slippe meg til. Jeg
fikk ikke undervise i religion før en av dem fikk permisjon. Da hadde elevene 1
uketime i 2.klasse og 2 uketimer i 3.klasse. Det ble mange elever å holde styr på!
Det var et stort gode da alle tre timene ble flyttet til siste året.
Arbeidsmåtene var tradisjonelle. Også hos meg var det mye lærerstyrt under
visning og høring i leksa. Når nytt stoff skulle presenteres, var det jeg som hadde
styringen - noen ganger var det rene forelesninger, noen ganger lærerstyrt sam
tale. Tavla var flittig i bruk. Etter hvert fikk vi transparenter, og vi kunne da
forberede punkter på forhånd og vi kunne til og med vise bilder av hellige bygg
og andre ting vi omtalte i undervisningen. Det var fremdeles slik at vi satte vår
ære i ha det rolig i klasserommet i tilfelle rektor eller en annen lyttet ved døra.
Elever ble nok satt til å samarbeide med oppgaver, men det var viktig at det gikk
rolig for seg, og at de bare hvisket sammen. Og vi hørte elevene i leksa. De første
årene en og en, og vi skrev ned karakter på prestasjonen. Etter hvert fikk hørin
gen mer form av en klassesamtale, og nå skrev vi ned plusser i boka på de elev
ene som hadde vært aktive og viste at leksa var lest og fordøyd.
Elevene var selvfølgelig ulike når det gjaldt kunnskap og interesser. Jeg husker
spesielt en klasse der majoriteten var så interessert at uansett ville de ha mer; en
ønskesituasjon! De ville til og med at jeg skulle gå mer i dybden på diskusjonen
angående kristologien i oldkirken – og da brukte vi selvfølgelig god tid på dette!
En annen klasse var uinteressert i nærmest alt. De var passive, men satt og
noterte til prøven. For god karakter ville de ha. Og det kunne de få, selv med
denne manglende innsatsen, for elevene på 80-tallet ble i stor grad vurdert på
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bakgrunn av to skriftlige prøver vi hadde til hvert karakteroppgjør. Jeg husker
vi hadde seriøse diskusjoner på lærerværelset om det var mulig å la elevenes
muntlige innspill være en del av karaktergrunnlaget. Det endte stort sett med at
karakteren ble gjennomsnittet av de skriftlige prøvene. Og den eleven som
kunne læreboka på rams fikk god karakter. Det var ikke så mange refleksjons
spørsmål verken på prøvene eller i undervisningssituasjonen. Når det gjelder
denne spesielle klassen, husker jeg at jeg var helt fortvilet og gruet meg til å
undervise dem. Det som snudde klassen, var at jeg prøvde meg med fortellinger
som inngangsport til emnene vi skulle jobbe med. Fortellinger er noe jeg har
hatt glede av i alle år senere. På UiA har jeg fått lov å bli opplært og etter hvert
samarbeide med Fridunn Tørå Karsrud som er forteller og lærer på UiA. Hun
har lært meg mye, og jeg ser enda tydeligere nytten av og gleden ved å bruke
fortellinger i undervisningen. Dette har jeg brukt mye i lærerutdanningen. Og så
har jeg skjønt at hvis du skal bli en god forteller, må du øve og øve.
Ellers hendte det at jeg tok med elevene på ekskursjon. Vi var i den katolske
kirke, og dette var en ny opplevelse for de fleste. Jeg husker med gru første gang
jeg hadde med elever her, for vi hadde ikke planlagt spørsmål til ekskursjonen,
og elevene stilte spørsmål som gjorde at jeg ikke var noen stolt religionslærer. Vi
hadde ikke lært på PPU hvor viktig det var med godt for- og etterarbeid til eks
kursjoner, og jeg måtte lære det ved å se det i praksis. Vi var også i Oddernes
kirke som var skolens nabo; dette var et forsøk på å samarbeide med historiefa
get. En gang greide vi å reise med en 3.klasse til Oslo; også et samarbeid med
historielærer. Vi besøkte blant annet Storting, moske, hindutempel og kloster.
Det var stort for både elever og lærere. Jeg husker ennå fredagsbønnen i mos
keen da klassen skulle sitte oppe og observere bønnen – da går en av klassens
muslimske gutter ned og deltar i bønnen. Det ble en sterk opplevelse for både
elever og lærere!

Kari og Inger Margrethe:

Hjelpemidler i undervisningen

I løpet av alle disse årene har vi sett en stor utvikling av hjelpemidler i undervis
ningen. I begynnelsen måtte vi for eksempel ut av klasserommet når vi skulle se
film. Skolen hadde noen få filmer, men etter hvert kom også AV-sentraler der vi
kunne låne filmer og til og med kjøpe filmer! Litt tungvint var det at filmene
måtte hentes og leveres litt utenfor bysentrum og lånetida var kort. Filmene vi
kunne leie var gamle, og ofte sleit filmen seg på rullen og måtte skjøtes. Vi hadde
enge filmrom og vi måtte bestille rommene i god tid. For elevene var det en
kjærkommen variasjon. Vi var nok lite flinke til å la filmene bli en integrert del
av undervisningen, vi hadde lite forarbeid og etterarbeid, så mange elever opp
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fattet det nok mer som underholdning og var glade når film stod på program
met.
Vi brukte ulike filmer, for eksempel filmen Yentl som handlet om et jødisk
samfunn i Øst-Europa med en syngende Barbara Streisand i hovedrollen. Den
var veldig populær da den gikk på kino. Det var her vi oppdaget hvor viktig det
å gjøre elevene oppmerksomme på hva de skulle se etter når de så spillefilmer i
religion. De fikk utlevert et skjema som de skulle notere på underveis, for de
skulle ikke bare oppleve filmen, de skulle også ta med seg kunnskap. Her var det
historiske forhold i Øst- Europa på slutten av 1800-tallet, pogromer, kvinnesyn,
jødenes forhold til skriftene, giftemålspraksis og klær. Vi brukte filmen helt til en
gjeng gutter bad pent om å få slippe, det ble for mye «kvinnesang» som de sa.
Da skjønte vi at den var utdatert.
Vi brukte ikke bare film. Vi hadde også Skolekringkastingen i radio med
relevante programmer, når det gjaldt de enkelte religionene og ikke minst var
det innslag om etikk. Titlene på programmene vi leide kunne være: Abraham,
Moses og de andre, Shtetel – Øst-Europas fromme jøder, Kan jeg tro når viten
skapen sier at----? Holdninger og livssyn og Kristent livssyn og politisk engasje
ment.
Musikken vi brukte i faget kom fra grammofonplater og så seinere kassetter.
Et kjennetegn på en aktiv religionslærer var at hun halte rundt på radio- og
kassettspiller i tillegg til klassesett av Bibler.
Det ble litt lettere da cd-ene kom, og ikke minst var de cd-ene som var tilpas
set pensum mye brukt, for eksempel lagde forlag cd-er med musikk fra ulike
religioner og tradisjoner. Ellers var vi på jakt etter musikk i butikker hjemme og
på reise. Cd-ene var fine til å starte undervisningen med. Da var det viktig å sitte
helt stille og prøve å fange noe av stemningen før vi gikk i gang med temaet
musikken var knyttet til.
Elevene har hele tiden gitt uttrykk for at religionsfaget er et fint fag. Til å
begynne med skyldtes det nok at vi underviste om religioner som virket frem
mede og til dels eksotiske og dermed spennende for dem, men også at de kunne
gå i dybden på kristendom og se den fra ulike perspektiver. Og faget åpnet for
diskusjoner. På Sørlandet var ikke diskusjoner om religion det som stod først på
dagsorden, derfor var det nok interessant for mange å prøve ut standpunkter.
Det var 1976 -planen som først hadde oppfordret til det. Det betydde en større
endring av religionsfaget i forhold til da vi gikk på gymnaset. I kommentarene
til planen sies det: «Når ein innfører viktige livssyn og verdiholdningar i under
visninga vil det vere naturleg å ta opp grunndrag av kristen etikk, human-etikk,
kristen og profan humanisme, materialisme, marxisme og pluralisme.» Dette
var alle temaer som ungdommen og lærerne var opptatt av. Og lærebøkene
fulgte opp, forslagene til etikkemner i Egil Elseths bok Valg og vei fra 1980 viser
det tydelig:
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• Ungdom og sex
• Ekteskap- arne og arena?
• De homofile-minoriteten vi glemte
• Rase og raseri
• Mållaust liv har og en mening
• Fosterdiagnostikk
• Trenger vi hjelp til å dø
• Kong Alkohol- lasaron i smoking
• Kjønnsroller
• Økologi- samspillet i naturen
Temaene krevde at vi kunne mye om dem og vi brukte mye tid på å oppdatere
oss, for de var ikke akkurat pensum i utdanningen vår. Siden har vi tatt med oss
den erfaringen og vært forberedt på endringene som har kommet hver gang vi
har fått ny læreplan. Det er det som betyr å ha «endringskompetanse» har vi
sagt til PPU-studentene våre.
Spørreundersøkelser

Det var ikke bare samfunnet og læreplanene som endret seg. Det gjorde elevene
også. Men fremdeles var vårt inntrykk at elevene likte faget godt. Det hadde vi
lyst til å finne mer ut av. Fra 2005 og fram til 2013 hadde vi små spørreunder
søkelser i religionsklassene våre. I tillegg gjennomførte Kari en spørreundersø
kelse på andre skoler i og utenfor Agder. Vi spurte om elevenes syn på religions
faget i videregående skole, elevenes kjennskap til læreplanen, viktige temaer i
faget, arbeidsmåter og lærebøker og til slutt elevenes syn på religionslæreren. I
alt fikk vi grundige svar fra nærmere 200 elever. Kari skrev en artikkel om
undersøkelsen i Religion og livssyn 1/2016.
Elevenes hovedsyn var: Religion og etikk-faget er viktig. Begrunnelsene var
litt forskjellige og spente fra at «Vi lærer om andre religioner og kulturer slik at
vi kan forstå andre mennesker bedre» til at elevene i den flerkulturelle klassen
mente at alle burde ha religion i skolen fordi faget bidro til mindre fordommer
hos dem selv og mot dem selv.
Læreplantolkinga overlot elevene stort sett til læreren. Men mange mente at
de viktigste målene var det som omhandlet islam og de var opptatt av buddhis
men, og så nevnte de blant annet religionskonflikter.
Det var lite entusiasme å spore når det gjaldt lærebøkene. De ville heller ha
sammendrag og finne stoff på Internett enn å lese bøkene som de syntes inne
holdt alt for mange navn og tall.
Synet på religionslæreren var klare og entydige. Vi tenker, sånn i ettertid, at
svarene oppfordret også oss som lærere til å reflektere over eget arbeid som
religionslærer.
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• Hun må like faget og kunne snakke engasjert
• Hun må kunne faget
• Hun må bruke forskjellige arbeidsmåter
• Hun må vise forståelse for betydningen av religionsfaget
• Hun må være åpen for alle religioner
• Hun må forholde seg likt til alle religioner
• Hun bør ta kristendommen på lik linje med andre religioner
• Hun må ikke dømme elever ut fra det de mener i religion
• Hun må være nyansert og reflektert
• Hun må vise positive og negative sider ved religionen og livssynet
• Hun må åpne for at elevene kan drøfte og vurdere
• Hun må være et forbilde for elevene
• Hun må vise toleranse, respekt og gode moralske holdninger
• Hun må plassere faget inn i samfunnet
• Hun må være rettferdig
• Hun må være litt morsom, og helst litt pen (!)
• Hun må være en god forteller
• Hun må være nøytral
Det siste kravet kom om igjen og om igjen i svarene. Dette var et godt utgangs
punkt for å snakke om dette begrepet, hva er det å være nøytral, går det an å
være nøytral, er det virkelig ønskelig?
I spørreundersøkelsen sier elevene klart: Variasjon er viktig. Konkretisering
er viktig. Videre liker de diskusjoner, ekskursjoner, besøk i klasserommet av
representanter for ulike religioner og livssyn, film, rollespill, at lærer viser religi
øse ting, feltarbeid og å smake på religionsmat. Vi tror nok at elevene helst
nevner de arbeidsmåtene de har blitt utsatt for, de vet jo ikke om så mange
andre. Når vi tenker tilbake, så prøvde vi ut mange av disse arbeidsmåtene, av
og til med litt vekslende hell. Vi har begge opplevd at besøk i klasserommet av
representanter fra samfunn har blitt noe annet enn det vi mente var avtalt. Det
har utviklet seg til ren forkynnelse eller bønn for elevene. Da var det som lærer
vanskelig å avslutte på høflig måte, mens elevene selvfølgelig syntes det var
«kjempeinteressant». Når det først ble slik, var det en naturlig mulighet til å
snakke om religion som levd liv og ulike perspektiver.
Konkretisering

Elevene syntes at konkretisering var viktig og gikk nesten sport i å tenke hvor
dan det kunne få det til slik at de fikk både kunnskap og anledning til å reflek
tere. De likte spesielt godt «religionskassa» med ting fra forskjellige religioner,
noen kjøpt og noen fått. Tingene gav åpning for en annen tilnærming enn bare
å snakke om dem, og elevene var nysgjerrige. Særlig ble det spennende når klas
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serommet var dekket med bønneflagg, lys, ikoner, keltisk kors, osv., da sammen
liknet vi og undret oss over hva alt betydde. Noen ganger var tingene bare fra
en religion, andre ganger var alle tingene framme og elevene gikk rundt og så og
tok på dem. Også mat fra religionene var vellykket, men det krevde litt mer av
forberedelse for å få det til. Det var ikke nødvendig å ha hele måltider, en liten
smakebit var ofte nok. Vi kunne presentere noen av elementene i sederfatet i den
jødiske påsken – for eksempel fruktblandingen som skal minne om leiren sla
vene brukte under murerarbeidet i Egypt, saltvannet som skal minne om tårene
jødene felte under slaveriet, hardkokt egg som skal symbolisere sorg over at
templet ble ødelagt. Et annet eksempel er at vi som innledning til å snakke om
den muslimske id-feiring, pakket inn bittesmå presanger til hver enkelt elev.
Ikke alle elevene var like interesserte i å bare høre om religion. Når så ett av
kompetansemålene var at eleven skulle kunne presentere hovedtrekk ved religi
ons- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet, og et annet var å presentere kunst
og materielle uttrykk etter 2006-planen, dro de ut med kameraet og kom tilbake
med bilder som de presenterte for klassen. Da hadde de bilder av mange kirker og
religiøse forsamlingshus, og dem var det mange av i Kristiansand. Det var mor
somt når de erklærte at de så på religion i Kristiansand med «nye øyne»! - Og ikke
minst kom de tilbake med bilder av ting de mente måtte være religiøse symboler,
gjerne fra smijerns-gjerder og pynten på murhus fra 1890-tallet. Det ble opptak
ten til at vi måtte se nærmere på religiøse symboler. Vi fant mange på Internett, og
så gikk vi på ekskursjon og endte med symbol-jakt i Kristiansand domkirke.
Ulike perspektiv fikk vi også fram ved å studere bilder – blant annet en sam
ling med bildekopier av Jesus. Vi hadde Henrik Sørensens maleri med den
blonde Jesus, et maleri som viste Jesus som en mann fra Midtøsten, ikon med
Jesus som motiv. Det som vakte mest reaksjoner, var et bilde fra Afrika av
Madonna med Jesus på fanget – begge var helt mørke. Det var interessant å se
elevenes reaksjon. Det var uvant og rart for dem å se Jesus fremstilt som noe
annet enn en blond mann.
Erfaringene med Jesus-bildene var gode, og vi gikk i gang med å male ikoner
(riktignok med vannfarger og med ferdig tegnet modell på papir). Vi fargela
mandalaer for så å ødelegge dem etterpå som symbol på livets forgjengelighet.
Det ble morsomme timer. Elevene koste seg og brukte lang tid, og til eksamen
viste de at var flinke og entusiastiske når de ble spurt om hvilken betydning
bilder og symboler har i religioner. De ville også henge opp bildene i klasserom
met, «sånn som da de var små.»
Lærebøker

Lærebøkene har alltid vært viktige i Religion og etikk-faget, i hvert fall for lære
ren. Lærebøkene dekker som regel læreplanen godt, og vi må nok innrømme at
også vi har jobbet mye ut fra lærebøkene. Vi har vært glade når bøkene har hatt
20

RELIGION OG LIVSSYN – 2/2021

RELIGIONSUNDERVISNING SETT I BAKSPEILET

gode og varierte arbeidsoppgaver. Nettsidene som har kommet til etter hvert har
også hjulpet oss i arbeidet, selv om vi også må innrømme at det har tatt litt tid
å bli fortrolige med nettbruken. En lang periode var det godt å ha elever som
kunne le sammen med oss av vår klønethet for deretter være villige til å hjelpe.
Læreboka ble opplevd som en god støtte etter hvert som nye elementer kom
inn i læreplanene. På mange måter var det noen få lærebokforfattere som kom
til å få stor innflytelse over faget i skolen og på oss som lærere, særlig på 60-,
70- og 80-tallet, da det var få bøker å velge mellom. Olav Skjerpe, Håkon Strøm
og Egil Elseth var først ute. Så kom forfattergruppa Victor Hellern, Jostein
Gaarder, Henry Notaker og Ulf H. Stubbraaten med mange utgaver av sitt verk.
Disse forfatterne kom til å dominere lærebokmarkedet for religionslærerne og
dermed også religionsfaget. Egil Elseth og Håkon Strøm kom i tillegg tidlig med
lærerveiledninger som var til god hjelp. Som religionslærere er vi nok preget av
deres måte å nærme seg faget på, spesielt Egil Elseth som vi begge hadde som
lærer på PPU. Vi husker ham og bøkene hans som veldig inspirerende.
Etter hvert ble lærebøkene både flere og mye mer omfattende. Et kjennetegn
er at de skrives av forfatterteam. Sannsynligvis fordi hver av forfatterne har sine
erfaringer og kunnskapsområder. Bøkene oppleves som grundige. Ifølge våre små
undersøkelser synes noen elever de er for grundige. Det ble oppfattet av Gaarder/
Hellern/Notaker, og de utgav en miniversjon av en lærebok. Mange lærere syntes
den var for ufullstendig og kort, men elevene likte den da vi tok den i bruk. Den
gav muligheter for å trekke inn annet og ofte dagsaktuelt stoff, og vi utdypet emner
som det var interesse for. Selv om boka kanskje tok litt lett på enkelte emner, over
lesset den ikke elevene med navn og årstall slik de andre lærebøkene gjorde. Den
var på mange måter mindre styrende. Samtidig ga den oss en utfordring når det
gjaldt vurdering. Mange lærere mente det var umulig å bruke annet enn lærebo
kinnholdet som vurderingsgrunnlag. Brukte vi denne boka, ble det viktig å kunne
dokumentere i fagrapporten hva vi hadde brukt som grunnlag utenom læreboka.
Læreplanene

Det har vært ganske lite diskusjon om læreplanene i religion og etikk opp igjen
nom. Og - vi var veldig lojale mot dem, selv om vi av og til spøkte med det gamle
lærerutsagnet: «Det er ikke den læreplan som ikke kan tilpasses min undervis
ning!» Vi brukte planene, men stolte nok også i stor grad på at lærebøkene
hadde forfattere som hadde «tygd» planene og dermed la til rette for en under
visning i tråd med planene. Både vi og bøkene begynte stort sett med religions
kunnskap som grunnlag før vi gikk videre med kristendommen, andre religioner
og livssyn for å ta etikken til slutt. På våre praksisbesøk for PPU rundt på vide
regående skoler i Agder, så vi at de aller fleste lærerne og klassene vi besøkte la
opp årsplanen i samme rekkefølge. Vi besøkte studentene i januar/ februar og da
var de fleste klassene kommet til islam.
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Bevisstheten om læreplanens betydning for undervisningen tror vi har økt
med årene for vår egen del. Det har vært ulike ting som har bidratt til at vi har
reflektert mye mer over planene: Tidsskriftet Religion og Livssyn, styrearbeid i
Religionslærerforeningen, Fagforum for religionsfaget, fagseminarer, arbeid i
læreplangruppa for 2006-planen, og ikke minst arbeidet på PPU. Nye temaer,
målstyring, fokus på vurdering og krav om varierte arbeidsmåter har pekt seg ut
som spesielt viktige.
Vurdering

Vurdering er en vanskelig sak. Vi skal forholde oss til forskrifter og vi skal være
rettferdige; det er et stort ansvar. De første årene vi underviste, var det slik at vi
ikke fikk lov å fortelle elevene hvilken karakter de hadde fått før de så det på
karakterseddelen. Etter hvert ble det slik at vi skulle orientere elevene og delvis
drøfte det med dem. De fleste elevene var realistiske når de gjaldt egen kunnskap
og innsats, det gjaldt også de elevene som fikk de svakeste karakterene. På
mange måter synes vi vurderingen ble lettere da vi begynte å lage tydelige vur
deringskriterier i faget. Elevene likte det da vi slo dem opp på en plakat på veg
gen i klasserommet. Da ble det tydelig hva som krevdes av en god karakter.
Noe annet som bevisstgjorde elevene var når det på skriftlig/muntlige prøver
ble bedt om elevens egenvurdering av svaret. Noen syntes nok dette var litt slit
somt, men som lærer var det interessant å se hvor godt de traff med egenvurde
ringen.
Elevens egenvurdering kunne se slik ut: «Over middels besvarelse. Jeg synes
jeg har fått med en god del detaljer. Føler at jeg kunne svare en god del på alle
spørsmålene. Jeg kunne skrevet mye mer om kristendommen. Det ble jo godt
over en side, så jeg håper jeg fikk med det viktigste i alle fall. Jeg føler jeg opp
fylte læreplanmålene godt. Jeg forteller om sentrale trekk: Gud, Jesus, Bibelen,
historier etc. Jeg sammenlikner de to tekstene, det stod ikke noe om å tolke, kun
sammenlikne. Jeg sammenlikner kristendommen med andre religioner. Jeg føler
det gikk greit, lander rundt 5, kanskje.» Og 5 ble det.
Og her ble det 3. « - jeg mener selv at 3 er en karakter på denne oppgaven
ettersom jeg ikke har gått nok i dybden og ikke har disponert tiden godt nok til
å svare på alle oppgavene.» Karakteren stemte.
Tilbakemeldinger

Gjennom årene har vi fått mange tilbakemeldinger fra tidligere elever, både
gjennom telefon og mer tilfeldige møter på gata. Det er morsomt. Noen ganger
kan en til og med bli litt rørt. Som det postkortet som kom fra India. Det var en
tidligere elev som var på tur med foreldrene og hadde besøkt et hindu-tempel.
Hun hadde fått vist at hun kunne noe om hinduisme, og skrev begeistret at reli
gion jo var nyttig. Eller som pakken som kom fra England med en lapp der det
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stod: «Vi (to tidligere elever) er au- pairer i England og har det helt topp. Vi fikk
disse scientologi-tingene utdelt på gata. Da tenkte vi på deg. Du har jo de 200
scientologi -spørsmålene fra før, men vi håper at disse kanskje kunne være av
interesse i religion.» Vi hadde snakket mye om scientologi fordi det var mye
omtalt i avisene og nå fikk jeg både bok, informasjonsbrosjyrer og plakater.
Utenfor klasserommet

Vi har fått være med på mye spennende arbeid gjennom årene. Av og til har det
vært litt tilfeldig at vi har blitt spurt om å delta i aktiviteter, og noen ganger har
vi selv aktivt oppsøkt utfordringer. Vi tar med noen eksempler, ikke minst som
en oppmuntring til religionslærere om å se muligheter for å delta i utviklingsar
beid og om å bidra til videreutvikling av Religion og etikk på forskjellige plan.
SAMARBEIDSLÆRING – «MISJONSVIRKSOMHET»
Skolene i Kristiansandsområdet tok aktivitetskravet fra 2006-planen på alvor
og hentet inn to pedagoger fra Toronto i Canada som var eksperter på Samar
beidslæring. De holdt kurs for lærere, og vi tente på arbeidsmåten. Samarbeids
læring ivaretok mange av arbeidsmåtene som 2006- planen la opp til ved at
elevene skulle arbeide to og to, fire og fire og i stor gruppe og det var lett å få til
både diskusjoner, presentasjoner, dialoger osv. Vi ble svært inspirerte av tanken
til pedagoger som Johnson & Johnson, Vygotskij og Dewey som alle var opptatt
av at elevaktiv undervisning.
Så interesserte ble vi at vi dro på studietur til Toronto, og da vi kom hjem
igjen tok vi arbeidsmåtene i bruk i Religion og etikk, og vi lagde kurs både for
kolleger, hele skoler, lærutdanningene og ikke minst holdt vi kurs for Religions
lærerforeningen.
BØKER
Arbeidet med samarbeidslæring og kursene vi gav i forbindelse med det satte oss
på tanken om å samle noe av det vi har lært gjennom våre mange år i skolen og
videreformidle det til både studenter og lærere.
I 2006 ga vi ut «Variert undervisning- mer læring» på Fagbokforlaget. Den
kom i nye utgaver i 2012 og 2019.
I 2014 kom så «Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene» på Cappelen Damm
Akademisk. Her brukte vi mange av erfaringene fra vår egen undervisning.
ETIKK FOR LÆRLINGESKOLEN (Hefte)
Våren 1992 utarbeidet lærere ved Kvadraturen videregående skole og represen
tanter for NHO og LO et lærerveiledningshefte i etikk for lærlingeskolen. Kari
var leder for dette arbeidet.
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RELIGION OG ETIKK, YRKESFAG
I 1984 satte Rådet for videregående opplæring (som var ansvarlige for skoleut
vikling) ned en komite som skulle se på om religion og etikk skulle inn i yrkes
faglige studieretninger. Kari var leder av komiteen som kom med følgende inn
stilling:
1. Innen nåværende struktur: Etikk/religion bør integreres i norsk med sam
funnskunnskap med ett eller flere obligatoriske emner fra etikkdelen.
2. Ved en eventuell ny struktur vil faggruppa anbefale to løsninger: Enten et
eget fag på to timer i uka eller at Etikk og religion integreres i et nytt og
utvidet norsk med samfunnsfag.
Diskusjonen viste tydelig at religion og etikk som fag stod fjernt fra yrkesfagene
og at det mest realistiske var å få inn emner som omfattet yrkesetikk. Slik har
det vært siden. Religionslærerforeningen sendte seinere en forespørsel til Kirke
og undervisningsminister Kristin Halvorsen og bad om at en måtte vurdere på
nytt et religion- og etikkfag for yrkesfagene, men fikk til svar at det ikke var
aktuelt. Vi sender utfordringen videre til dagens religionslærere, for det er mer
aktuelt enn noensinne at de som er utdannet i yrkesfag og som skal jobbe med
folk, kunder, pasienter har god kjennskap til religion og etikk.
LÆREPLANEN 2006
I 2005 ble Kari spurt om å være med i læreplangruppa som skulle arbeide fram
en endring av læreplanen i Religion og etikk. Det opplevdes som en stor tillitser
klæring, og arbeidet var spennende. Tanken på at planen skulle prege faget i
mange år framover var også litt skremmende. Det var viktig å prøve knytte
planen nær til samfunnsutviklingen og at elevene skulle få et bevisst og analyse
rende forhold til religioner og livssyn. Gruppa la derfor Ninian Smarts analyse
modell som grunnlag i planen. Det var også spennende å oppleve et læreplanar
beid fra innsiden. Ikke minst var det interessant å se hvor mye Kunnskapsminis
ter Kristin Clemet styrte læreplanene. Hun var klar på at læreplanverket skulle
være en plan som aktiviserte elevene. Hun hadde blant annet en liste med aktive
verb som skulle brukes i planen og litt uklare verb som for eksempel «kjenne
til» skulle ut. Filosofi i skolen var også en av hennes hjertesaker, det emnet ble
med i Religion og etikk-planen.
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NY PLAN 2020 – HVOR GÅR VEIEN?
2020-planen er en del av Fagfornyelsen, og det blir spennende å se hva den gjør
med faget. Den har færre og mer generelle kompetansemål enn tidligere planer,
den har innført kjerneelementer og tverrfaglige tema og den har fremdeles med
grunnleggende ferdigheter. Målet med de nye planene er at de skal samsvare
med Overordnet del som ble vedtatt i 2017. Ønsket er at elevene i større grad
skal bli reflekterende, kritiske og utforskende. Det at planen kutter ned på detal
jnivået er begrunnet i at den skal legge til rette for dybdelæring. Dybdelæring er
å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i
nye sammenhenger. Dybdelæring er altså mer enn faglig fordypning. (Udir,
2019) Det blir også lagt vekt på bedre sammenheng mellom deler av faget og
mellom de ulike fagene i opplæringen.
Planen skal ikke brukes før høsten 2022. Men den har fått en noe blandet
mottagelse og har blant annet høstet kritikk for dette at kanontenkningen, det
vil si at det er en kjerne av fagstoff som alle skal kunne, er ute. Planen legger stor
vekt på at elevene skal lære om begreper, metoder og sammenhenger, og dette
har blitt godt mottatt av mange. Men siden formalkunnskapene i liten grad er
knyttet til konkret innhold, vil undervisningens innhold på ulike skoler bli svært
forskjellig og det er rimelig å tenke at lærebøkene blir enda mer styrende enn de
har vært for oss.
En utfordring til dagens religionslærere:
Her på slutten av artikkelen sender vi stafettpinnen videre:
• Delta aktivt i læreplanarbeid og utviklingen av faget.
• Gi elevene nok fagkunnskaper til å kunne håndtere utfordringer i et mang
foldig samfunn.
• Skriv lærebøker som bidrar å gjøre faget spennende – vi tror at også i
framtida kommer lærebøkene til å styre mye av faget.
• Ta i bruk varierte arbeidsmåter. Ikke alle elever lærer på samme måte.
• Støtt opp om Religionslærerforeningens viktige arbeid og bidra aktivt i
Religion og livssyn!
Oversikt

For å illustrere hva faget og vi har vært gjennom, har vi laget en liten oversikt
over utviklingen:
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ÅR

1969

1976

1994

Skoleslag

Gymnas

VGO

VGO

Navn på faget

Kristendomskunnskap

Religion

Religion og etikk

Konfesjons
binding

Konfesjonsbundet –
kristendommen sentral

Ikke konfesjonell /
hovedvekt på kristendommen

Ikke konfesjonell / hovedvekt på kristendommen

Mål med faget

Allmenndannelse

Allmenndannelse – m/
yrkesutdanning for
noen elever

Allmenndannelse-m/
yrkesutdanning for noen
elever

Myndighet
over faget

Kirke -og undervisnings-departementet

Kirke -og undervisnings-departementet

Kirke- og undervisnings-departementet

Biskopen kan gi råd om
undervisning
Fritak

Fritak mulig for ikke-medlemmer av statskirka

Fritak mulig for
medlemmer av ikkekristne trossamfunn

Ikke fritak

Eksamen

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen

Læreplanen

Nær knyttet til skolens
oppdragelsesmål

Nær knyttet til Generell Nær knyttet til beskrivelsen
del av læreplanverket
av de 7 menneskene i Generell del av læreplanverket

Temaer

Religionskunnskap
Valg mellom 4 religioner:
Islam, hinduisme, religioner
i Kina eller religioner i Japan

Levende religioner

Levende ikke-kristne religioner

Kristendommen
Kristendommen
Etikk og livssyn

Kristendommen

Livssyn, filosofi og etikk

Tro og moral

Arbeidsmåter

Mye leksehøring og forelesning / tavle

Leksehøring/ tavleunTavleundervisning / noen
dervisning/noe varierte varierte arbeidsmåter
arbeidsmåter

Hjelpemidler

Tavle / spritduplikator

Tavle / kopimaskin

Tavle / kopimaskin / lysark
og litt IKT

Hjelpemidler

Lysbilder / filmrull /
program på radio

Lysbilder / filmrull/
program på radio / TV

Film / radio / TV og noe IKT

Hjelpemidler

Platespiller

Platespiller

CD-spiller

Lærebøker

Få lærebøker

Større utvalg av lærebøker

Større utvalg av lærebøker

Godkjenning
av lærebøker

Lærebøker godkjennes av
departementet

Lærebøker godkjennes
av departementet

Lærebøker godkjennes av
departementet
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2006

2020

VGO

VGO

Religion og etikk

Religion og etikk

Ikke konfesjonell

Ikke konfesjonell

Allmenndannelse

Allmenndannelse

Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Ikke fritak

Ikke fritak

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen

Nærknyttet til beskrivelsen av de 7 menneskene i
Generell del av læreplanverket

Læreplanen:
Nær knyttet til
Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Religionskunnskap

Kjerneelementer:
Kjennskap til religioner og livssyn

Islam og en valgfri religion
Kristendommen
Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Utforsking av religioner og livssyn med ulike
metoder
Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
Kunne ta andres perspektiv

De aktive verbene blir sentrale
3 Tverrfaglige temaer
5 grunnleggende ferdigheter
5 grunnleggende ferdigheter
Tavleundervisning / mer variert undervisning /
mer bruk av IKT

Kanskje: Variert undervisning / mye bruk av IKT

Tavle / kopimaskin / IKTavle / kopimaskin / IKT
Mye IKT

Mye IKT

Mye IKT

Mye IKT

Godt utvalg av lærebøker / læremidler på nett

Godt utvalg av lærebøker / læremidler på nett

Ingen sentral godkjenning av lærebøker /læremidler

Ingen sentral godkjenning av lærebøker og læremidler

27

RELIGIONSUNDERVISNING SETT I BAKSPEILET

Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen
har lang fartstid som religionslærere i videre
gående skole. De har arbeidet både som
lærere, øvingslærere, veiledere, kursholdere
og som lærerutdannere ved Universitetet i
Agder. Begge har vært aktive i Religionslærerforeningen. Inger
Margrethe har vært styremedlem og Kari har vært leder av
foreningen. Hun har også vært redaktør av Religion og livssyn
sammen med Rita Ims.
E-post: kari.g.repstad@uia.no og inger.m.tallaksen@uia.no

28

RELIGION OG LIVSSYN – 2/2021

TO TILNÆRMINGAR
TIL LIVSMEISTRING I SKULEN
KETIL ROGN HAMRE

Det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring kom inn i norsk skule med
fagfornyinga i 2020, og har, som så ofte skjer når det kjem nytt tankegods inn i
skulen, skapt ein del debatt. I denne artikkelen vil eg kort greie ut om bakgrun
nen for at livsmeistring har komme inn som eit sentralt tema i skulen og ta for
meg noko av kritikken som har vore retta mot temaet. Eg vil deretter gå nærare
inn på folkehelse og livsmeistring i den nye læreplanen for religion og etikk, der
fokuset er på gjensidig forståing av etiske og eksistensielle spørsmål. Ein slik
tankegang peikar i retning av ei sokratisk forståing av livsmeistring.

LIVSMEISTRING I SKULEN
Livsmeistring kom for alvor inn i skuledebatten med rapporten «Fremtidens
skole – Fornyelse av fag og kompetanser», av det såkalla Ludvigsen-utvalet
(NOU, 2015). I denne rapporten vart livsmeistring lansert som eit tverrfagleg
tema, saman med berekraftig utvikling og det fleirkulturelle samfunn (som etter
kvart vart bytt ut med demokrati og medborgarskap). Tanken var å skape meir
rom for tverrfagleg arbeid i skulen, og då med fokus på tema som ein meinte var
særlege utfordringar i tida. I følgje Ludvigsen-rapporten handlar livsmeistring
om «kompetanser knyttet til det å gjøre ansvarlige valg i eget liv». Kropp og
helse, inkludert psykisk helse, livsstil, personleg økonomi og forbruk blir trekt
fram som område der skulen har eit ansvar.
I læreplanen sin Overordna del – verdier og prinsipper for grunnopplæringa
(2020) blir temaet Folkehelse og livsmeistring skildra slik:
Livsmeistring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påverke faktorar som
har betydning for meistring av eige liv. Temaet skal bidra til at elevane lærer å
handtere medgang og motgang og personlege og praktiske utfordringar på ein
best mogleg måte. Aktuelle område innanfor temaet er fysisk og psykisk helse,
levevanar, seksualitet og kjønn, rusmiddel, mediebruk, og forbruk og person
leg økonomi. Verdival og betydninga av meining i livet, mellommenneskelege
relasjonar, å kunne setje grenser og respektere andre sine, og å kunne handtere
tankar, kjensler og relasjonar høyrer òg heime under dette temaet.
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Som vi kan sjå famnar temaet svært vidt, frå praktiske problem som personleg
økonomi, til eksistensiell undring over meininga med livet. Det er likevel ingen
tvil om at det er temaet psykisk helse som har fått mest fokus, både i den offent
lege debatten rundt temaet og i ulike læreplanar for fag. Vi kan bruke faga norsk
og engelsk i vidaregåande skule som døme. Språkferdigheiter er sentrale i nær
sagt alle yrke dagens elevar skal inn i. Slik sett skulle ein tru at det å uttrykkje
seg godt på norsk og engelsk i seg sjølv fører til betre livsmeistring. Likevel har
læreplanforfattarane vald å legge spesiell vekt på psykisk helse i sine fagplanar:
I norsk handlar det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring om å
utvikle evna elevane har til å uttrykkje seg skriftleg og munnleg. Dette gir
elevane grunnlag for å kunne gi uttrykk for eigne kjensler, tankar og erfarin
gar, noko som er viktig for å handtere relasjonar og delta i eit sosialt felles
skap. Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa kan både stadfeste og utfordre
sjølvbiletet til elevane og dermed bidra til identitetsutviklinga og livsmeist
ringa deira (Læreplan i norsk)
I engelsk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å
utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på engelsk. Dette
legger grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker, erfaringer og
meninger. Opplæringen kan gi nye perspektiver på ulike tenkesett og kom
munikasjonsmønstre, og på egen og andres levemåte og livssituasjon. Å
håndtere situasjoner som krever språk- og kulturkompetanse kan gi elevene
mestringsfølelse og bidra til at de utvikler et positivt selvbilde og en trygg
identitet (Læreplan i engelsk).
Kvifor dette fokuset på psykisk helse? Og er det grunn til å vere skeptisk til denne
vinklinga?

PSYKOLOGIENS TRIUMF
Korleis skal vi forstå det faktum at psykisk helse har fått ein så sentral plass i to
av våre viktigaste skulefag? Psykolog Ole Jacob Madsen (Madsen, 2020) ser
dette som eit uttrykk for ei meir generell psykologisering av samfunnet. Psyko
logiseringa er kjenneteikna ved at fokuset til psykologien har gått frå å behandle
sjuke til å jobbe med førebygging. Det betyr at psykologifaget no er noko alle,
friske som sjuke, kan gjere seg nytte av. Hyllemetrane med sjølvhjelpsbøker
vitnar om ein kultur der psykologien har blitt allemannseige. Det same gjer
populære ungdomsseriar som Skam, Rådebank og 19.
Psykologiseringa må, ifølgje Madsen, sjåast i samanheng med historiske, kul
turelle og politiske endringar. Historiske prosessar som sekularisering og indivi
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dualisering har skapt eit samfunn der kvar enkelt er ansvarleg for seg sjølv, og
der du i større grad er «din eigen lykkes smed» enn tilfellet var tidlegare. Nyli
beralismen har forsterka denne trenden. Margaret Thatcher gjekk i 1987 så
langt som å hevde at det ikkje finnast noko samfunn, berre enkeltindivid, og at
det måtte bli slutt på å legge ansvaret for sitt eige liv over på samfunnet. Også
her heime ser vi same tendensen hjå ein del politikarar, uttrykt gjennom forvent
ningar til at velferdsstaten skal tilpassast den enkelte, og ei bekymring for at
sosiale stønader skal føre til at folk blir passive. Individualiseringa kjem til
uttrykk i skulen, mellom anna gjennom fokuset på vurdering for læring og
metakognisjon, altså kunnskap om eigne læringsprosessar. Elevane skal ikkje
berre tileigne seg kunnskapar og ferdigheiter; dei skal også bli medvitne korleis
dei sjølv lærer best. Sett litt på spissen kan vi seie at arbeidet med skulefaga blir
like mykje ei reise inn i deg sjølv som ei utforsking av verda utanfor.
Men er det ikkje bra at ungdom blir betre til å forstå sine eigne tankar og
følelsar? For så vidt, men det er også slik Madsen ser det ein fare for at livsmeist
ringsopplegga i skulen gjer vondt verre. Når så mykje ansvar blir lagt på den
enkelte, gjer det ekstra vondt for den som ikkje meistrar. Livsmeistring i skulen
byggjer på to premiss: 1) Ungdom i dag blir utsett for mykje stress og press, både
privat, på sosiale medier og på skulen. 2) Det er opp til kvar enkelt å takle stres
set og presset. Idet vi introduserer livsmeistring som tema i skulen seier vi også
til elevane at det er deira eigen feil om dei føler seg stressa, og at det er opp til dei
å takle det. I staden for å endre på det som skapar stress, legg vi ansvaret over på
ofra, i dette tilfellet ungdommen. For dei som slit mest er det fare for at livsmeist
ring blir nok ein ting dei ikkje meistrar – enno ein arena å mislykkast på.
Er det realistisk å tenkje seg at vi kan endre samfunnet og skulen slik at det
blir mindre stress og press, og såleis mindre behov for opplæring i livsmeistring?
Absolutt. Det er i høgste grad ei styrt utvikling. I skulen kan vi til dømes ha
mindre testing og kartlegging, mindre fokus på måloppnåing og prestasjon, og
meir fokus på aktivitetar som skapar læringsglede. Kanskje er dette noko av
intensjonen bak fagfornyinga, sjølv om det førebels er lite som tydar på at det
vil bli vesentleg mindre kartlegging, vurdering og karakterfokus.
Men kva kan vi gjere i eit isolert skulefag som religion og etikk? Her må vi
flytte fokuset frå store systemendringar til korleis vi formidlar og pratar om
livsmeistring. Kanskje kan dette faget vere ein arena for å utforske ei anna for
teljing om livsmeistring enn den vi møter i sjølvhjelpsbøkene.

EIN UTFORSKANDE FELLESSKAP
Litt forenkla kan vi altså seie at det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeist
ring er eit resultat av ein individualisert kultur, der ein i staden for å gjere noko
med årsakene til stress og press, legg ansvaret for å takle dette over på ungdom
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men sjølv. Det let seg ikkje gjere å løyse dette samfunnsproblemet innanfor ram
mene av eit einskild skulefag. Det vi kan gjere er å formidle eit alternativt per
spektiv på livsmeistring, der vi dreier fokuset vekk frå enkeltindividet og over på
gjensidig forståing og felles undring.
Den nye læreplanen i religion og etikk seier dette om folkehelse og livsmeistring:
I religion og etikk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring
om å reise spørsmål om forholdet til egen identitet og hva som er et godt liv.
Faget gir rom for å reflektere over verdien av gjensidig forståelse og betyd
ningen av å sette egne grenser. Arbeid med etiske og eksistensielle spørsmål
gir evne til å håndtere utfordrende spørsmål i eget liv, inkludert spørsmål
som likestilling, kjønn og seksualitet.
Denne tilnærminga til livsmeistring skil seg frå norsk- og engelskfaga ved at ein
her tek utgangspunkt i det allmenne i staden for det private. Dette er to vesent
leg ulike tilmærmingar: Den eine er terapeutisk i den forstand at den har som
mål å forstå og regulere følelsar, utvikle betre sjølvbilde og ein meir trygg iden
titet. Den andre er sokratisk – den har, i likheit med filosofen vi møter i Platon
sine velkjende dialogar, fokus på spørsmålsstilling og refleksjon rundt grunnleg
gjande etiske og filosofiske spørsmål.
På overflata er det ikkje alltid så lett å sjå forskjell på desse to innfallsvin
klane. «Kjenn deg sjølv!» er ei velkjent innskrift på tempelet i Delfi. Dette mot
toet låg til grunn for Sokrates sine dialogar, og kan seiast å vere førande også for
moderne samtaleterapi. Som eit døme kan vi sjå på kva Norsk forening for
kognitiv terapi skriv på sine nettsider: «Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasi
enten i å mestre sine problemer, og samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige
tankemønstre og uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene, og
som kanskje også har bidratt til dem. […] Et viktig mål i terapi er at pasienten
forholder seg utforskende og spørrende til sitt liv, sine tenkemåter og sin egen
indre samtale» (Norsk forening for kognitiv terapi).
Korleis stiller så den sokratiske metoden seg til mottoet «Kjenn deg sjølv!»?
For det fyrste vil den slutte seg til målet om å vere utforskande og spørjande.
Dette er utgangspunktet for i det heile å kunne jobbe med etiske og eksistensielle
spørsmål. Men kva med å «endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensikts
messig atferd»? Med «uhensiktsmessig» meiner vi som oftast at noko ikkje er
formålstenleg eller nyttig. Det betyr at det finnast tankemønster og åtferd som
er meir og mindre nyttige. Men nyttig for kva? Kva er formålet? Eller sagt med
andre ord: Kva slags liv er det terapien skal førebu oss på? Kva er eigentleg eit
godt liv? Dette er spørsmål som ligg utanfor den terapeutiske modellen. Tera
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pien er i så måte fyrst og fremst instrumentalistisk: Den har fokus på å finne
strategiar for å nå eit mål som allereie er definert.
Her kjem vi til kjernen i det som skil den terapeutiske frå den sokratiske
modellen: Der ein innanfor den terapeutiske modellen søkjer å gi oss metodar
for å takle livet – forstått som dette livet, i dette samfunnet, med sine normer og
forventingar – vil ein i den sokratiske tilnærminga (og generelt i faget religion
og etikk) stille meir grunnleggjande spørsmål: Kva er det eigentleg som gjer livet
verdt å leve? Finnast det noko som kan kallast «det gode livet»? Kvifor skal eg
gjere det som er moralsk rett? No snakkar vi altså ikkje lenger berre om kva
som er formålstenleg, men om sjølve formålet.
Vi må bli litt meir konkrete når det gjeld kva denne «sokratiske tilnærminga»
er. Kort fortalt er det ein måte å føre samtale på. For å kallast sokratisk, må
samtalen møte visse krav: Den må vere open. Altså må det ikkje vere bestemt på
førehand kva konklusjonen skal bli. Den må vere det Habermas kalla herredømmefri. Det vil seie at partane i samtalen er likeverdige. Den må dreie seg om
sak, ikkje person. Det betyr at vi skal kunne granske det som blir sagt, uavhen
gig av kven som seier det. Den må dreie seg om allmenne spørsmål, altså slike
som alle kan vere interessert i å finne ut av, uavhengig av ideologi, meiningar og
livssyn. Det betyr også at ein i sokratisk samtale må kunne stille spørsmål ved
vanetenking, altså alt vi i kvardagen tek for gitt at er sant.
Når Sokrates møtte sine opponentar til samtale tok han gjerne utgangspunkt
i eit etisk spørsmål, til dømes: Kva er mot? Kva er rettferd? Den andre fekk så
komme med eit forslag til definisjon, som så vart kritisert av Sokrates. Samtale
partnaren kom då gjerne med ein ny revidert definisjon, og så vidare. Det var
altså ikkje personen som var gjenstand for Sokrates si kritiske undersøking, men
personen sine ytringar. Det oppstod ein utforskande fellesskap mellom Sokrates,
samtalepartnaren og tilhøyrarane. Den utforskande fellesskapen inneber at
ingen eig sanninga åleine. Nye innsikter oppstår i dialogen, i møtet mellom ulike
perspektiv.
Vi kan legge til rette for ein slik fellesskap i klasserommet. Religionsfaget kan
bli ein arena der elevane har opne og herredømmefrie dialogar om etiske og
eksistensielle spørsmål. Dette vil ikkje skje utan at ein er merksam på hind
ringane som kan stå i vegen for slik samtale: For det fyrste er klasserommet i sin
natur ikkje herredømmefritt, sidan læraren til sjuande og sist er den som vurde
rer og bedømmer. For det andre kan det vere ekstra krevjande å skilje mellom
sak og person i eit fag som religion og etikk, sidan religiøs overtyding ofte er
djupt personleg. Men det at slike hindringar finst, betyr ikkje at ein ikkje kan ha
den sokratiske samtalen som eit ideal.
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LIVSMEISTRING GJENNOM FILOSOFISK SAMTALE?
Vi har identifisert to ulike tilnærmingar til livsmeistring. Av desse er det så langt
den terapeutiske modellen som har dominert livsmeistringsarbeidet i skulen.
Denne tendensen ser ein også i dei mange «ferdigsydde» opplegga skulane kan
ta i bruk i arbeidet med livsmeistring. LINK-timen, Psykologisk førstehjelp,
Hjelpehånda og Robust er eksempel på slike. Dei har alle fokus på å regulere
følelsar, meistre stress og styrke sosial kompetanse. Eg meiner ikkje at vi skal
skrote psykologien til fordel for filosofi. Psykologi og samtaleterapi har sin
plass, både i skulen og i hjelpeinstansane. Målet med denne artikkelen er deri
mot å vise at det å jobbe med livsmeistring i skulen ikkje treng vere synonymt
med å drive psykoterapi.
I religion og etikk skal vi altså jobbe med livsmeistring mellom anna ved å
reflektere over verdien av gjensidig forståing og eigen identitet og gjennom å
arbeide med etiske og eksistensielle spørsmål. Men vil det å diskutere slike
spørsmål eigentleg hjelpe deg å meistre livet betre? Sokrates, slik vi kjenner han
frå Platon sine dialogar, meinte heilt klart at større filosofisk innsikt vil føre til
at du lever betre. Har du til dømes oppnådd ei tilstrekkeleg djup forståing av
kva rettferd er, er det uunngåeleg at du også vil handle i tråd med denne inn
sikta. Dette høyrest forlokkande ut, men eg aksepterer ikkje fullt ut den sokra
tiske premissen om at rett innsikt fører til rett handling. Livet er komplisert, og
det kan vere mange ulike faktorar som gjer at vi ikkje alltid handlar slik vi veit
vi burde. Eg kritiserte den terapeutiske tilnærminga for å vere reduksjonistisk i
den forstand at den gjer livsmeistring til eit spørsmål om å regulere kjensler,
utan å vurdere den sosiale og kulturelle konteksten vi lever i. På same måten er
det etter mitt syn naivt å tru at å ha kunnskapar om etikk vil føre til at du alltid
tek gode etiske val i det verkelege livet.
Formålet med den sokratiske dialogen er ikkje fyrst og fremst å avdekke
filosofiske og etiske innsikter som elevane skal «ta med seg», men å gi elevane
nokre verktøy som dei kan bruke i eigne refleksjonar – og i møte med andre
menneske. I dialogen lærer elevane ein måte å snakke saman på: Opent, gran
skande og herredømmefritt. Vi går inn i samtalen med velvilje og med ynskje om
å samarbeide (Svare, 2006). Læreplanen bed oss reflektere over verdien av gjen
sidig forståing. Då er det nett desse prinsippa som må ligge til grunn. Det same
gjeld når vi skal arbeide med etiske og eksistensielle spørsmål: Dersom dette
temaet skal bli noko meir enn eit kapittel i læreboka, må vi skape ein atmosfære
der vi kan granske ulike oppfatningar opent og utan fordommar.
Livsmeistring kan ikkje reduserast til enkle teknikkar. Det kan heller ikkje
lærast i løpet av nokre få skuletimar. Men eg trur den filosofiske samtalemodel
len slik eg har skissert den her kan vere eit lite bidrag. Gjennom den sokratiske
samtalen blir elevane mellom anna trena i
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– å ta andre sitt perspektiv, altså empati
– å granske eigne verdiar i lys av motstridande argument, altså kritisk ten
king
– å lytte til andre og ta deira tankar på alvor, altså sosial kompetanse
– å sjå at deira eigne spørsmål ikkje er gjeld berre dei sjølv, men at det i
mange tilfelle dreier seg om allmenne utfordringar
Eg vil understreke dette siste punktet. Den filosofiske samtalen kan vere eit kor
rektiv til individfokuset som pregar andre livsmeistringsopplegg. Gjennom å
diskutere allmenne etiske og eksistensielle tema kan elevane oppleve at vanske
lege tankar blir lettare å handtere, nettopp fordi dei blir klar over at andre også
har liknande tankar. Det same oppdagar vi ved å tenkje historisk: Er det ein ting
filosofi- og religionshistoria kan lære oss, så er det at mange av problema vi som
individ og samfunn strir med i vår tid slett ikkje er nye. Det å finne meining og
å handle rett var like aktuelt i den greske antikken som det er i dag.
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Refleksjon over eksistensielle spørsmål og svar er både et kjerneelement og et
kompetansemål i den nye læreplanen i Religion og etikk-faget. Hva betyr det,
hvilke spørsmål bør vi utforske, og hva er formålet? Med de nye formuleringene
plasserer læreplanen faget midt i en humanistisk dannelsestradisjon. I denne
artikkelen nærleser jeg først læreplanen, så sorterer jeg ut noen mulige eksistensielle spørsmål som vi kan legge til side, før jeg tar fram eksempler på spørsmål
som alle elever bør arbeide med.
Du skal velge utdanning uavhengig av hva foreldrene dine gjorde. Du skal velge
fritt hvem du vil gifte deg med. Du skal velge din egen vei og hvem du vil være.
Det moderne ungdomslivet er fullt av valg. Men hva betyr det å velge? Kan jeg
velge fritt? Har jeg fri vilje?
Den som har bittelitt kjennskap til kristendomshistorien, vet at spørsmålet
om menneskets frie vilje var et stridsspørsmål mellom Martin Luther og Eras
mus av Rotterdam. Erasmus var humanist og fremhevet menneskets frie vilje.
Luther var også opptatt av frihet og valg, men for ham var det dessuten et poeng
at mennesket i møtet med Gud var fri fra valg. Mennesket kunne ikke frelse seg
selv. All makt lå hos Gud. Viljen var trellbundet.
I islamsk tradisjon er menneskets frie vilje også et stort spørsmål. Hvis Gud
er én og har all makt, er det da noe makt igjen til mennesket så det kan velge sin
egen skjebne? Men hvis mennesket ikke er fritt, kan det da holdes ansvarlig?
Spørsmålet om mennesket har fri vilje, møter vi i religionshistorien, og det
trenger seg på i våre egne liv. Det er et eksistensielt spørsmål. Et spørsmål som
er mindre eksistensielt, men som er viktig for religion og etikk-læreren, er: Hvil
ken plass har eksistensielle spørsmål i religion og etikk-faget?
Jeg skal starte med en tekstnær tolkning – eksegese – av læreplanen og der
etter peke på noen eksistensielle spørsmål og si noe om hvorfor elever bør utfor
ske dem.

EN REVOLUSJON SOM GIKK UNDER RADAREN?
I et av de 14 kompetansemålene i den nye læreplanen heter det at elevene skal
kunne «utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar». Enda viktigere
er det at et av de fem kjerneelementene for faget heter «utforsking av eksistensi
elle spørsmål og svar». Kjerneelementene gir overordnede føringer, og kompetan
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semålene skal leses i lys av dem. Marsjordren til religion og etikk-læreren er at
refleksjon over eksistensielle spørsmål og svar er én av de fem vesentligste tingene
som skal skje i faget. Det er ikke noe vi huker av etter fjorten dager med eksisten
sielle spørsmål som tema. Det er noe vi stadig vender tilbake til gjennom året.
I læreplanen som nå blir pensjonert, forekommer ikke ordet eksistensiell,
eller tilsvarende ord. Heller ikke ordet spørsmål brukes på en måte som likner
den nye planen. Mens det har gått diskusjoner om hvor mange og detaljerte
kompetansemål vi trenger, om begrepene østlig og vestlig religion, om verdens
religioner og levd religion, har det skjedd en revolusjon som fikk lite oppmerk
somhet. Religion og etikk-faget er blitt et fag for utforsking av eksistensielle
spørsmål.
De som lagde læreplanene, har funnet en vei bort fra den ørkesløse diskusjo
nen om preposisjoner: Opplæring i religion – nei! Lære om religion – ja! Lære
av religion – hmmm…. Den nye læreplanen sier ikke at elevene skal ta stilling til
islams og kristendommens eksistensielle spørsmål, men den sier at eksistensielle
spørsmål hører til innenfor rammen av undervisning om religion, filosofi og
etikk. I alle deler av faget møter vi grunnleggende spørsmål om tilværelsen. Ver
ken elev, lærer eller forsker kan stå på uberørt avstand. Den refleksjonsproses
sen som uansett skjer, får en anerkjent plass i klasserommet.

MER ENN ETIKK
Gjør jeg for mye ut av noen få ord? Tvert imot. «Eksistensielle spørsmål» duk
ker opp enda tre sentrale steder i planen for religion og etikk-faget. Om det
tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring heter det at «[a]rbeid med etiske
og eksistensielle spørsmål gir evne til å håndtere utfordrende spørsmål i eget liv,
inkludert spørsmål som likestilling, kjønn og seksualitet». Om det tverrfaglige
temaet Bærekraftig utvikling heter det at «elevene skal utforske eksistensielle
spørsmål og delta i etisk refleksjon over naturen og menneskets plass i den».
Om ikke det var nok, heter det om muntlige ferdigheter i dette faget at det «…
innebærer å føre dialog om grunnleggende verdier og eksistensielle spørsmål».
Men etikk er jo allerede en viktig del av faget, kan man innvende. Er det ikke
etikk de eksistensielle spørsmålene i vår tid handler om? Som vi ser av sitatene
forekommer eksistensielle spørsmål i sammenstilling med «etiske spørsmål»,
«etisk refleksjon» eller «verdier». Læreplanforfattere sløser ikke med ord.
Hadde de ment at det kun dreide seg om etisk refleksjon, ville de nøyd seg med
å si det. De eksistensielle spørsmålene handler altså om mer enn etikk.
I disse formuleringene i læreplanen er det den solide, humanistiske dannelse
stradisjonen som presser seg på. Elever skal reflektere over eksistensielle spørs
mål fordi det er utviklende, interessant og godt å gjøre det. Denne vekten på
eksistensielle spørsmål viser også at religion og etikk-faget ikke er skoleversjo
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nen av religionsvitenskap smalt forstått. Det er et bredt, humanistisk dannelses
fag. Dermed viser det seg også at det ikke er noen katt i sekken. De som frykter
(eller håper) at religiøs forkynnelse siver inn i faget via de eksistensielle spørs
målene, kan senke skuldrene. Den verdimessige begrunnelsen ligger mer i for
målsparagrafens «humanistiske arv» enn i noen spesifikk kristen arv.

IKKE ALT SKAL DISKUTERES
Noen spørsmål er sentrale i religionene, men ikke særlig egnet for felles reflek
sjon: Vandrer sjelen videre til nye gjenfødsler etter døden? Mottok Muhammed
virkelig åpenbaringer fra Gud? Finnes det et helvete? Dette kan være spørsmål
av eksistensiell betydning for dem som tilhører spesifikke religions- og livs
synstradisjoner. Dessuten kan de oppleves svært viktige for dem som aktivt tar
avstand fra disse tradisjonene. Mange elever vil reflektere over dem, og vi skal
ikke avvise dem eller gjøre dem små. Men konklusjonene man trekker, vil ha et
sterkt innslag av tro, og selve refleksjonsprosessen kan lett komme i bakgrunnen.
Det er neppe disse spørsmålene som skal få størst plass i religion og etikk-faget.
En helt annen type spørsmål, er slike som mange kan ha lyst til å diskutere,
men som har et vitenskapelig svar. Kan vi tro på Darwins utviklingslære? Må vi
tro på menneskeskapte klimaendringer? I begge tilfeller er svaret ja. Spørsmå
lene peker i retning av temaer læreplanen framhever – menneskets plass i natu
ren og klodens framtid – men i seg selv er de faktaspørsmål som vitenskapen har
svar på. Skolen skal fremme vitenskapelig tenkemåte, sier formålsparagrafen.
Religion og etikk-faget skal ikke klusse med det.
Noen spørsmål tøyer tanken til bristepunktet, men oppleves ikke nødvendig
vis som eksistensielle: Hva er utenfor verdensrommet? Hva var før Det store
smellet? Skal disse spørsmålene bli eksistensielt interessante, er det fordi vi
greier å reflektere over selve refleksjonsprosessen: Menneskehjernen kan sim
pelthen ikke håndtere uendelighet. Betyr det at mennesket er fanget i naturen på
linje med all annen natur? Eller er det at vi kan strekke tankene nesten uendelig
langt utenfor den virkeligheten vi selv erfarer, et tegn på menneskets storhet?
HUMANISMENS SPØRSMÅL– SPØRSMÅL OM MENNESKET
På vei fra naturvitenskapens grensespørsmål – som er mer fascinerende enn
eksistensielle – i retning menneskevitenskapene kan vi støte på det filosofen
David Chalmers har kalt «the Hard Problem of Consciousness» – Bevissthetens
vanskelige problem: Hvorfor har vi en opplevelse av bevissthet, av en strøm av
subjektive fornemmelser, følelser og tanker, noe som oppleves som «jeg»? Filo
sofer og hjerneforskere baler med problemet. Det kalles vanskelig – noen mener
umulig – fordi det er vanskelig – eller umulig – å finne et svar selv om vi skulle
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forstå alle detaljer ved hjernens funksjonsmåte. Selv med alle synapser og elek
triske impulser kartlagt, vil spørsmålet bestå. Er det et eksistensielt spørsmål?
Det likner i hvert fall veldig. Bevisstheten og forestillingen om at andre mennes
ker har en bevissthet som likner på min, er en nøkkel til å skille mennesker fra
alt som ikke lever, så vel som fra planter, insekter og det meste som lever.
Så kan vi spørre som noen filosofer gjør: Kommer det et punkt der kunstig
intelligens vil likne på bevissthet? Bør maskiner med kunstig intelligens som
likner menneskers, ha rettigheter som likner menneskers rettigheter? Og hva
hvis menneskets bevissthet kan lastes opp til en datamaskin og leve videre der?
Når datateknologi og medisin vokser tettere og tettere sammen, vil det som i går
var science fiction, i morgen være virkelighet. Kanskje er det ikke eksistensielle
spørsmål for dagens elever, men det kan bli det innen de når pensjonsalder.

FRI VILJE
Mens noen spørsmål virker nye, framstår andre nesten tidløse. Jeg begynte med
den frie viljen. At mennesket kan velge, er et avgjørende premiss for humanistisk
tekning i vid forstand. Det er en forutsetning for etisk refleksjon: Uten mulighet
til å velge mellom rett og galt har etikk ingen mening. På samme måte er fri vilje
en forutsetning for hvordan samfunnet håndterer ansvar, skyld og straff.
Gjennom historien var det guder eller skjebnen som kunne begrense den frie
viljen. I dag er det like ofte naturen. Hvis tilværelsen er en kjede av årsaker og
virkninger mellom fysiske størrelser – elektroner, nøytroner og protoner (eller
hvilket nivå vi velger å fokusere på) – inngår også de elektriske impulsene i hjer
nen min i disse kjedene. Jeg opplever at jeg velger, men «egentlig» er det bare en
serie fysiske hendelser som med nødvendighet følger etter hverandre.
Selv om den frie viljen er helt sentral i alle typer humanisme, både den religi
øse og den sekulære, er den svært vanskelig å begrunne. Mange vil si at den er i
direkte strid med naturvitenskapelig tenkning. Likevel kan vi knapt tenke oss å
gi slipp på den.
På motsatt side av troen på den frie viljen ligger spørsmålet om det kan bli
for mye av den. Da er vi kanskje tettere på elevenes egne erfaringer. Friheten til
å velge gir oss ansvar for valgene. Hvis fri vilje er den eneste bakgrunnen vi for
står valg ut fra, kan ansvaret på den enkelte bli uutholdelig tungt. Vi nærmer oss
angsten – i filosofisk forstand og kanskje psykologisk.
Selv om vi postulerer at mennesket har fri vilje, betyr det ikke total frihet. I
tillegg til naturvitenskapene, gir samfunnsvitenskapene kjennskap til begrens
ningene. Makt er nøkkelordet. Kjønn, økonomi, klasse er noen av faktorene.
Om vi kjenner oss aldri så frie, er vi også utlevert til en bestemt livssammenheng
og konkrete medmennesker. Selv om mange eksistensielle spørsmål ikke er iden
tiske med etiske spørsmål, peker de oss fort mot etikken. Slik skal det være.
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MENNESKETS VERDI
Det andre humanistiske grunnpremisset, ved siden av den frie viljen, er mennes
keverdet. Menneskeverdet er en forutsetning i mye etisk refleksjon og for tanken
om menneskerettigheter. Heller ikke menneskeverdet er det lett å begrunne
vitenskapelig, men i motsetning til fri vilje er det ikke i direkte strid med natur
vitenskap. Menneskeverdet har betydning for hva vi tenker om rettferdig forde
ling i verden i dag, om menneskelivets begynnelse og slutt, om medisinsk tekno
logi og behandling av sykdom. Disse spørsmålene er vanskelige nok, men hva
med menneskeverdet til de menneskene som blir født om 20, 50 eller 200 år?
Hvordan skal vi ta hensyn til dem når vi gjør våre valg i dag? Det handler både
om vår individuelle, menneskehetens og kanskje alt det levendes eksistens.
For lite menneskeverd leder til overgrep. Men kan for mye menneskeverd
også være et problem? Noen av humanismens kritikere mener det. For mye vekt
på menneskets verdi kan gå på bekostning av nettopp naturen og dem som
kommer etter oss.
«UTFORSKE OG REFLEKTERE OVER …»
Alle som er på vei inn i voksenlivet med det ansvaret som følger med, fra nære
relasjoner til deltakelse i demokratiets langsomme prosesser, reflekterer over
eksistensielle spørsmål. Med utgangspunkt i formålsparagrafens verdier kan vi
ønske oss at refleksjonen leder elevene til å ta gode etiske valg. Men elevenes
holdninger er ikke det eneste målet, og det er ikke elevenes meninger som skal
vurderes i faget.
Det konkrete kompetansemålet er at elevene skal kunne «utforske og reflek
tere over» eksistensielle spørsmål. Refleksjon og utforsking er altså ikke pri
mært en aktivitet, men en kompetanse. Det innebærer at når refleksjonen og
utforskningen skjer i klasserommet, så må selve utforskningen og refleksjonen
også utforskes og reflekteres over. Hvorfor tenker vi som vi gjør? Hva er forut
setningene, hva er konsekvensene, hva er alternativene? Hvordan bruker vi våre
rasjonelle evner til å trenge dypere inn i et spørsmål. Hvordan utnytter vi mang
foldet i en gruppe til å vinne større innsikt? Hva er logikkens begrensninger?
Hva er følelsenes rolle?
Gjennom slik refleksjon blir elevene rustet til å møte og utforske andre spørs
mål, også slike som vi ikke har fantasi til å utforske i dag, men som kan oppleves
eksistensielle i morgen. Ved å forfølge ulike argumentasjonsrekker som fører i
ulike retninger, og som sjeldent er fullt ut tilfredsstillende, kan elevene også utvikle
større respekt og forståelse for at mennesker på ulike steder og til ulike tider
besvarer spørsmålene på forskjellig måte. Da er vi tilbake i religionskunnskapen.
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KOMPETANSEMÅL I SAMMENHENG
Religioner og livssyn er viktige arenaer for å stille og besvare eksistensielle
spørsmål, selv om det også skjer andre steder. I religion og etikk-faget kan de
eksistensielle spørsmålene dukke opp både i tilknytning til religions- og livssyns
kunnskapen, filosofien og etikken. Jeg har fremhevet noen helt sentrale spørs
mål som jeg har knyttet til humanisme i vid forstand. Det er ikke tilfeldige
eksempler, men likevel bare noen av mange spørsmål man kan reflektere over.
De nye læreplanene skal brukes på en annen måte enn de gamle. De langt
færre og mer generelle kompetansemålene skal leses i lys av kjerneelementene,
men også i lys av hverandre. Tanken om at man arbeider med ett og ett kompe
tansemål, er ute. Målene overlapper, griper inn i hverandre og utfyller hver
andre. Arbeid med fagbegreper og refleksjon over ulike kilder (det sjuende og
åttende kompetansemålet) skjer samtidig som man blir kjent med østlige og
vestlige religioner (det første kompetansemålet). Slik må vi også tenke om arbeid
med eksistensielle spørsmål og svar. Noen ganger kan det være hovedoverskrift
for en økt, men like ofte skjer det samtidig med eller i tett tilknytning til arbeidet
med øvrige kompetansemål. Ikke minst er det et av religion og etikk-fagets vik
tigste bidrag til arbeidet med de tverrfaglige temaene, slik jeg viste tidligere.
NYE MULIGHETER
For noen vil den tydelige vekten på arbeidet med eksistensielle spørsmål og svar
i læreplanen ikke gjøre en stor forskjell. For noen vil det legitimere en praksis
som allerede finnes fordi vi fornemmer at man må reflektere over store spørsmål
når man møter dem. For andre igjen kan det bli en tilskyndelse til å prøve noe
nytt. Det er i hvert fall ikke lenger et spørsmål om elevene skal reflektere over
eksistensielle spørsmål. Det er en kjernekompetanse.
Et annet spørsmål er hvordan man konkret legger til rette. Læreplanen anty
der én metode, filosofisk samtale. Men det kan like gjerne finnes andre måter.
Når læreplanen tas i bruk, vil det være tid for å dele erfaringer og vurdere fram
gangsmåter. Det i seg selv kan gi oss interessante samtaler og kanskje også noen
nye eksistensielle spørsmål.
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E-post: vebjorn.horsfjord@inn.no
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INGUN STEEN ANDERSEN

«Livet er ikke et problem som skal løses, men en virkelighet som skal leves»,
skrev filosofen Søren Kierkegaard. Er det ikke da nok å leve i nuet? Må vi tenke
så mye over hva et godt liv er, eller hva vi kan gjøre for å mestre livet?
I mange situasjoner kan det å nyte øyeblikket være det som gir størst glede.
Når vi kaster oss ut på dansegulvet, kan det være bedre å hengi seg til musikken
enn å tenke på stegene. Når vi tar oss et bad, er det deiligere å kjenne på vannet
enn å bli opptatt av å forbedre svømmeferdighetene.
Begrepet mestre brukes vanligvis om det å få til, håndtere eller beherske noe.
Men kan man egentlig noen gang beherske livet? Og er det et mål? Øvelse gjør
mester, sier vi. Men livet må leves forlengs og forstås baklengs.
Likevel er livet fullt av små og store valg: hverdagslige valg som påvirker
hvordan vi har det - og får det. Vi må velge om vi skal tørre å snakke til den nye
jenta i klassen. Vi må finne ut hva vi skal gjøre med de vonde følelsene når kjæ
resten ser på en annen. Vi må – lynraskt – velge hvordan vi skal reagere når noen
slenger skjellsord i vår retning. I alle disse situasjonene har vi noen muligheter.
Det er hvordan vi bruker disse mulighetene som skaper våre liv.
Et humanistisk menneskesyn legger vekt på menneskets frihet og ansvar. Vi
er mennesker som sanser, føler og reagerer, men vi er også utstyrt med fornuft
og evne til selvrefleksjon. Vi kan ikke velge alt som skjer med oss, men vi kan
velge hvordan vi forholder oss til det, og hva vi gjør ut av det. Vår frihet gir oss
et ansvar for eget liv.
For å få innflytelse over eget liv, må vi ta roret. Det kan bety at vi forsøker å
forstå egne følelser, slik at vi håndterer dem på best mulig måte. Det kan handle
om å øve oss på å kommunisere godt med andre, så vi kan bygge gode relasjo
ner. Det vil si å kunne slippe kontrollen for å glede seg over livet, men også å
kunne ta en viss kontroll over eget liv.
Det betyr ikke at det er lett. Livsveien er full av motbakker og steiner i sko
ene. Alt avhenger ikke av individet selv. Å mestre livet vil derfor like mye si å
akseptere motgang, som å få til alt. Det handler om å romme alt det menneske
livet er – også det smertefulle. Når en er motløs, gruer seg for å stå foran klassen
eller føler seg ensom, betyr ikke det nødvendigvis at noe er galt med en selv. Å
være nedstemt og føle frykt, uro eller sorg er normalt. Det viktigste er kanskje å
omfavne det uperfekte og ha passelige forventninger til seg selv og livet.
Vi mennesker har også eksistensielle behov: som behovet for mening, håp og
fellesskap. En humanist vil ofte tenke at meningen med livet ikke er gitt på for
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hånd. Vi må prøve oss fram, utvikle kritisk tenkeevne og finne ut hva som ska
per mening for oss selv. Andre kan være en inspirasjon, men i dialog må vi også
øve oss i å tåle at andre kan være dypt uenige med oss.
Hva kan vi da gjøre hvis livet føles tungt? En humanist vil sjelden tro at det
nytter å vende seg til overnaturlige makter for å få hjelp. Alt vi har, er hverandre,
men det er ikke lite! Medmenneskeligheten - et varmt blikk, et ord eller et nær
vær - kan endre vår opplevelse av livet på et blunk. Å romme hverandres sårbar
het og knytte bånd blir en viktig vei til å håndtere livet.
Hvis vi tenker så mye på å mestre at hele livet blir prestasjon, går vi antagelig
glipp av både tilstedeværelse og livslykke. Likevel kan det å være oppmerksom
på valgmulighetene og ressursene vi har, ruste oss til å våge å bruke vår frihet.
Kierkegaard beskriver livsmotet slik: «Å tørre, er å miste fotfestet for en stund.
Ikke å tørre, er å miste seg selv.»

Ingun Steen Andersen er filosof og pedagog og har jobbet
10 år som lærer. Hun er nå ansatt som seniorrådgiver i
livssynsavdelingen i Human-Etisk Forbund, der hun blant
annet jobber med livsveiledning og nettsiden filosofiiskolen.
no. Hun er også nasjonal veileder for Dembra på HL-senteret.
E-post: Ingun.Andersen@human.no
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Hva vil det si å mestre livet? Et kristent menneskesyn anser alle mennesker som
skapt, ønsket, og elsket av den treenige Gud. Å mestre livet handler derfor ikke
om å skulle prestere noe, men om å kunne leve godt med seg selv, med de rundt
seg, og med jorda vår. Men hvordan får vi til det? Vi vet at mange ungdommer
sliter med dårlig selvbilde, med brutte relasjoner i familie og venneflokk, og
lever med en klimatrussel etterlatt dem av tidligere generasjoner. Hva tenker jeg
som prest er viktig å gi ungdommer av redskaper til å håndtere livet inn i dette?
Jeg vil peke på håp og tilgivelse som to viktige elementer i kristen tro og praksis
som kan bidra til livsmestring hos ungdom.

HÅP I MOTGANG
Mange av oss vokser opp med forestillinger om hvordan livet kommer til å bli.
«Du kan få alt til bare du ønsker det nok», får mange høre. Andre igjen har
vokst opp med innvendige bilder av at det å bli voksen er å ha alt på stell. Men
hva skjer når livet ikke blir slik vi hadde sett det for oss? Jeg tror evnen til å se
for seg forskjellige «utkast» til livet – evnen til å håpe – er avgjørende. Håp er
en ressurs til å holde ut i det som er vondt, og til ikke å flykte fra det. Vi må
kunne se for oss alternativer for hvordan livet kan bli, slik at ikke alt faller i grus
om Den Store Drømmen ikke realiseres.
I år har jeg spurt konfirmantene mine om hva de har drømt om. Drømmer er
viktige, de motiverer oss og gir oss evnen til å se for oss fremtiden. Men livet blir
sjelden som vi hadde tenkt. Vel så viktig er derfor det neste spørsmålet jeg stiller
konfirmantene mine: «Hva håper du på hvis drømmen din ikke blir oppfylt?».
Jeg har også spurt dem om hva de er redd for. Og deretter: «Hva håper du på,
dersom denne frykten blir virkelighet?». Ved å jobbe med disse spørsmålene,
blir det mulig å se for seg at livet kan inneholde noe godt, selv om det blir anner
ledes enn vi først hadde sett det for oss.
Jeg mener det er viktig å snakke sant om livet. Vi må gi ungdommen mot til
å drømme, men samtidig gi dem hjelp til å håndtere det dersom livet blir anner
ledes enn de har sett for seg. Håp er livsviktig, det kan bokstavelig talt holde oss
i live når hverdagen blir tung å bære. Tungt blir det for de fleste av oss på ett
eller flere tidspunkt: Livet er alltid godt og vondt. Inn i dette kan jeg som prest
også forkynne et håp vi har i kristendommen: At Gud er med i tykt og tynt. At
Gud lytter, kan bes til, klages til. At Gud en dag tar stilling mot verdens ondskap
og vondskap. Og at alle ting en gang skal bli gjort nye.
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TILGIVELSE – AV MEG SELV OG AV ANDRE
Er det lov å gjøre feil? Hva skjer når jeg har dummet meg skikkelig ut? Gjort
noe jeg ikke burde? Jeg tror at ungdom trenger å oppleve at det er greit å dumme
seg ut, men kanskje trenger de vel så mye å lære både å tilgi seg selv og å tilgi
andre. Evne til selv-tilgivelse er en motvekt mot skam, og evnen til å reparere er
avgjørende i enhver relasjon. Det er derfor en grunnleggende del av livsmestring.
Tilgivelsen vi forkynner i kristendommen er ikke et fripass. Man kan ikke
gjøre akkurat hva man vil, og regne med man vil bli tilgitt uansett. Det er heller
ikke slik at jeg som prest mener at vi mennesker kan eller skal tilgi alt, selv om
jeg tror at det alltid vil finnes tilgivelse hos Gud. Men dersom vi ikke lærer å
erkjenne at «det var min skyld», så klarer vi heller ikke å stå til ansvar for egne
handlinger. Dersom vi ikke lærer å spørre «kan du tilgi meg», lærer vi ikke at
relasjoner kan repareres. Tilgir vi aldri oss selv, er veien kort til skam og selvfor
akt. Og dersom vi aldri klarer å tilgi andre, står enhver relasjon i fare for å bli
brutt hver gang vi opplever at noen gjør oss vondt.
Evnen til å be om og gi tilgivelse og livsmestring er dermed tett sammenvevet. Vi
kan ikke «mestre livet» uten at vi tar ansvar for egne handlinger. Vi kan ikke «mes
tre livet» hvis vi alltid lar et annet menneske (eller oss selv) defineres av våre verste
handlinger. Vi trenger å ha erfart hvordan det er å tilgi og å bli tilgitt av andre.

Christine H. Aarflot er utdannet cand.theol. fra MF
vitenskapelig høyskole i 2013. Hun jobber som prest i Paulus
og Sofienberg menighet på Grünerløkka i Oslo, og har gitt ut
boka «God (in) Acts: The Characterization of God in the Acts
of the Apostles» (Eugene, OR: Pickwick, 2020), basert på sin
doktoravhandling om samme tema.
E-post: christine.aarflot@gmail.com
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TIL AVSLUTNING
Fundamentet i kristen tro er, som nevnt innledningsvis, at ethvert menneske er
skapt, ønsket, og elsket av Gud. Det gjør at utgangspunktet alltid er at du som
deg er god nok. I et samfunn der ungdom stadig blir bedt om å prestere mer, får
jeg som prest lov til å være en motstemme som sier at du er verdt noe bare fordi
du er, ikke på grunn av hva du gjør. For meg er det viktig å fremholde livsmest
ring handler om helt andre ting enn å prestere. Det handler i stor grad om evnen
til å drømme, håpe, og reparere.
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Sivdnidit är en religiös praxis som är eller har varit vanlig i hela Sápmi, men som
kan ha många namn. På nordsamiska kallas det att sivdnidit. Sivdnidit är ett
verb kan betyda både att skapa och att (väl)signa. I betydelsen skapa används
det först och främst i förbindelse med Gud, när det används i relation till män
niskor har det betydelsen signa eller välsigna. Alla kan sivdnidit, det är inte
knutet till kön eller ålder, det är en vardaglig praxis som var och en kan välja
och göra varje dag i olika situationer. Ibland med ord, ibland med tankar, men
det kan också höra små ritualer till, som att korsa sig själv eller någon annan,
med kniven göra märken eller för exempel lägga ben ned i jorden och säga
några ord i förbindelse med det. Sivdnidit som religiös praxis bör tolkas innan
för sin egen kontext. För att finna ut vilken kontext sivdnidit som praxis kan
diskuteras innanför kan material producerat i Sápmi under det sista århundra
det fungera som grundlag, i tillägg till ny forskning på liknande teman. Den här
artikeln dryftar några exempel, och skisserar kontexten till sivdnidit som reli
giös praxis. Den är baserat på min avhandling på samma tema. Artikeln är tänkt
att kunna fungera som diskussionsgrundlag och som ett sätt att börja på om en
ska lyfta religiös historia och samtid i Sápmi.

KORT BAKGRUND
Den religiösa historien i Sápmi är brokig och full av historier om makt och
avmakt. Sápmi sträcker sig över fyra nationalstater. De språkliga och kulturella
gränserna i Sápmi går horisontalt och de nationella gränserna går vertikalt.
Renskötseln har traditionellt sett fungerat på ett sådant sätt att migrationsru
terna kryssat de nationella gränserna, så är det till en viss del fortfarande. Varje
gång en nationalstat bestämt sig för att stänga, eller strama in på reglering av
landgränser, har det drabbat dem som rör sig över gränsen i förbindelse med sin
näringsutövning. Ibland har det blivit så att en måste skatta i flera land, ibland
har gränsen helt sonika stängts och det har lett till långvariga konflikter både
innanför det samiska samhället och med storsamhället. Det gäller också religiös
historia. De olika staterna har, med eller utan länderna de till tider varit i union
med, haft olika missionsinsatser i de samiska områdena. Detta har ofta varit
kopplat till respektive statspolitik, då Norden haft statskyrkor. (Evjen, Ryymin,
& Andresen, 2021; Lindmark & Sundström, 2016; Sjöberg, 2020) Kyrkans roll
har därmed också varit relaterad till skolor och andra samhällsinstitutioner som
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implementerat och genomfört politiken. Århundradena närmast reformationen
kan sägas ha varit präglade av att samerna skulle omvända sig till kristendomen
och olika tilltag som skulle underlätta för detta. De senaste 150 åren varit
präglade av assimileringspolitik och rasism, och det tankegodset har präglat alla
de stater som Sápmi sträcker sig över.
Historieböckerna om samisk historia är ofta präglade av den nationalstat
som äger projektet eller har finansierat boken. Det kan ibland leda till förvirring
om vad som är samisk historia och vad som är historia som utspelar sig mer
eller mindre bara innanför en nationalstat. Mellan Sverige och Norge går den
längsta statsgränsen som delar flera samiska områden på tvärs. Sverige och Fin
land har på grund av unionsbildning till stor del gemensam historia. Det nord
samiska området sträcker sig också utöver Finland.
I det samiska samhället har kunskaper och färdigheter traditionellt sätt vida
reförmedlats muntligt och/eller genom praktiskt arbete. Det är först under det
senaste århundradet att samiska texter i olika genrer vuxit fram och gjort stu
dier på röster från det samiska samhället möjliga utan att de först gått genom
filtret till en missionär, en resande eller annan skribent som haft mer eller min
dre kunskap om samiskt språk och samhälle när hen skrivit. I det samiska sam
hället är det stora skillnader på hur mycket var och en på individuell nivå har
lärt sig om muntligt traderade historier eller annan traditionskunskap. När var
ken skolan eller kyrkan heller att vidareförmedlat de formerna för kunskap har
det skapat stora skillnader mellan olika samiska familjer om hur detta blivit
ansett som viktigt att föra vidare och /eller hur en kontextualiserat innehållet in
i nya berättelser och traditioner. Att många i Sápmi mist sitt modersmål är en
känd sak, detsamma gäller för en rik berättelsetradition som har långa rötter
bakåt. (Magga, Sara, & Oskal, 2002) Här kan forskare bidra, men också skolan
som är en arena som kan bidra till att återta och bygga upp om denna kun
skapstradition.
Följande text är i huvudsak baserad på min avhandling. Om en önskar att se
fler exempel och vart exemplen är hämtade ifrån finns avhandlingen gratis på
nätet då det för enkelhetens skull hänvisas till den här då här endast redovisas
sammandrag av många exempel.

SIVDNIDIT – HUR KAN EN DEFINIERA DET
Oftast förstås sivdnidit som en del av att vara en praktiserande kristen. Nuorttanaste är den äldsta samiska tidningen som publiceras på nordsamiska. Den
började ges ut 1898, och ges fortfarande ut. Innehållet är som regel av kristen
art, men också nyheter och reportage har sin plats i Nuorttanaste. De hade
2009/2010 en artikelserie om att sivdnidit. Från intervjuerna som Nuorttanaste
genomfört finnes tre olika definitioner på vad sivdnidt kan vara eller definieras
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som. De kan fungera som en slags ingång till att gå närmare in på temat. Sivdnidit beskrivs från tre olika utgångspunkter. Den första som intervjuas, Karen
Márjá Eira Buljo, beskriver det först och främst som en bön. Ett sätt att be en
kort bön kan före exempel vara att en korsar ett barns panna eller sig själv. Det
hjälper när en är rädd och rår människan närmare Gud och bort från det som
en till olika tider vill beskydda sig från, både sjukdom och annan nöd. Det van
ligaste då är att korsa sig själv eller någon/något annat eller att säga Jesus sivdnit eller Áhčči bárdni ja bassi vuoiŋŋa nammii (Ántte-Rávdná, 2009) Alf – Isak
Keskitalo utvecklar vidare den historiska bakgrunden. Såsom han känner praxi
sen är det möjligt att den har katolska rötter, och kanske också att den relaterar
till primsigning, som varit vanligt historisk tid i alla de nordiska länderna. Han
understryker också att den som sivdnidit vänder tankarna i en positiv riktning.
(Ántte-Rávdná, 2010) En tredje definition ges av Nils Oskal, han lägger tyngd
punkten på att när en sivdnidit så tänker en efter en extra gång. Till exempel när
en ska lägga ut på en resa eller genomföra ett viktigt arbete, så att en inte ris
kerar att leva tanklöst. (Ántte-Rávdna, 2009) Nils Oskal är också Professor i
Etik på Sámi allaskuvla/Samiska högskolan. I sin avhandling om boazolihkku/
reinlycka beskriver han sivdnidit som en praxis som en utför för att en är en
människa. Vilka som helst ord kan användas, men tacksamhet och en önskan
om något är alltid en del av det att sivdnidit. (Oskal, 1995) Det hänger ofta ihop
med jearrat lobi/fråga om lov, som också är aktuellt i många situationer som
exempelvis när en ankommer en ny plats och önskar övernatta eller liknande.
Det sammanhanget ska vi inte gå närmare in på här men det kan nämnas.

SIVDNIDIT – TRE EXEMPEL
Så sivdnidit är alltså en del av vardagen, att lägga dagen eller natten i Guds
hand, eller be bordsbön före eller efter maten och många andra liknande situa
tioner som vi är i som människor möter i vår vardag. Ofta är det knutet till
traditionella arbetsgöromål, och kanske kan en därför få intryck av att det är på
vikande front. Inte för att det är speciellt hemligt men för att vardagen förän
dras så fort att praxisen måste transformeras in i nya situationer om den ska
följa vardagen vidare. Samtidigt hänger praxisen fast i en tankegång, världsbild
eller teologi om en så vill, som kanske till dels inte alltid är formulerad annat än
genom berättelser. En införing i den kontexten, kan skisseras genom tre olika
exempel. Det kan på inget sätt täcka den bredd som praxisen har, men kan vara
en början till vidare utforskning av temat.
När barn är små har de särskilt behov av beskydd och är extra utsatta för
både väder, vind och sjukdomar. Då är det extra viktigt att sivdnidit. Detta kan
exempelvis göras när barnet ska tvättas första gången. Då ska badvattnet signas
i de tre personernas namn och barnet ska få tre droppar vatten i munnen, i
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faderns, sonen och den helige andes namn. Detta för att barnet ska bli känt med
vattnet, och för att det ska få beskydd. I exemplet är det tydligt att detta är
något som kvinnor utför och att det är äldre kvinnor som lär ut till de yngre hur
det ska göras. (Buljo, 1999) Små barn är ibland oroliga om natten, då kan det
hjälpa att sy in något av stål i komsan, eller kanske en psalmbok i komsan eller
vaggan. Det är en utbredd praxis i hela det samiska området att på olika sätt
beskydda barnen genom Guds ord, stål eller silver. Det kan variera i detaljer,
men exemplen är många, vare sig de är angivet att det beskyddar från de onda,
sjukdom eller ibland mot underjordiska som kan vara intresserade av att ta
barnet. Alla dessa exempel kan vara en del av det att sivdnidit, där huvudfokus
är beskydd. (Sjöberg, 2018) Det påminner oss också om omsorgen vi ska visa de
som är små.
Ett annat tillfälle är runt måltiden. Det finns flera tillfällen när det är viktigt
att sivdnidit helt ifrån slaktögonblicket, under tillberedningen och innan målti
den. Men här önskas nämna den relativt kända seden med att föra benen till
baka i jorden efter att en ätit kokat kött. Liksom de flesta andra exempel har
detta också praktiska sidor. Förr bodde en trångt i exempelvis goahti. För att
hålla det hygieniskt var det viktigt att bära ut benen efter måltid gräva ned dem
i jorden. Denna praxis kallas också för sivdnidit, och har flera förklaringar knu
tet till sig och finns i hela Sápmi. Nordpå speciellt är det ofta upptecknat att
detta är en del av barnuppfostran och att en på så sätt lär både att städa efter
sig men också att önska och tänka på att det kommer nya kalvar i renarnas
ställe som en nyss förtärt. Det är viktigt att benen hålls samlade så att rensfloc
ken inte skingras. Detta exempel kan illustrera när sivdnidit inte bara handlar
om beskydd, men också har en önskan om att livet ska fortgå, gå vidare, en slags
skapande dimension. (Sjöberg, 2018) Hur ben ska hanteras har varit viktig i
många äldre samiska traditioner som exempelvis i förbindelse med traditionell
björnjakt och annan praxis som inte längre praktiseras. (Mebius, 2003)
Det tredje exemplet handlar om människans relation till döda ting. Det vill
säga det som är utanför det som växer eller det som har liv. I samisk tradition är
det inte god ton att plocka med sig ting en finner ute. Det ligger en slags respekt
löshet i att plocka med sig ting för nöjes skull, en ska alltid visa ödmjukhet och
respekt i samspel med sin omgivning sivdnidit är en del av det. Om det faller sig
så att en behöver ta med sig något, exempelvis drivved som en kanske behöver
för att laga eld och värma sig eller laga mat, är det viktigt att ta förbehållsregler.
Ett sätt att göra det är att ta kniven och skära tre flisor ur träbiten i Faderns
sonens och den helige andes namn, flisorna blir där träbiten var och marken får
därmed också sin del. Exemplet visar att det både handlar om beskydd men
också om att alltid visa respekt för marken och den osynliga världen, du ska inte
tanklöst bara plocka med dig det du finner, men tänka dig om och visa ödmjuk
het. Det visar också till att ge tillbaka en del, mycket i samisk tradition handlar
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om att tacka för sin del och ge andra, inklusive havet, insjön, renen, marken
eller andra skapelser det som är deras del. (Sjöberg, 2018) Det handlar om hur
vi ideellt sätt bör uppföra oss som människor.

IPMILA HÁLDDUS – I GUDS FÖRVALTNING
Det är en del ting i människors liv som är under Guds förvaltning, och det är en
del av kontexten till sivdnidit som exemplen kan diskuteras innanför. Det som
främst hör till Guds förvaltning är födsel och död, vårt öde och vädret. Det är
fenomen som vi har ingen eller liten styrning eller kontroll över. I övergångarna
mellan liv och död är vi extra utsatta för fara, vi är guovtti ilmmi gaskkas, just
då är det viktigt att vi sivdnidit. För att beskydda oss själva eller andra, för att
påminna oss själv om att vi är människor, tillhör den levande världen och att vi
inte styr över liv och död. Därför ska en ta extra vara på små barn som ännu är
sårbara och behöver både människans och Guds beskydd och omsorg. Det gäl
ler också i relation till de avdöda och speciellt innan de blivit begravda. Vi ska
sivdnidit för att beskydda oss själva, samtidigt som vi kan prata med den döde
inom oss. Både övergången till livet och till döden är situationer när vi ska vara
extra varsamma, inte bara tänka på vad vi säger men också disciplinera våra
tankar. (Sjöberg, 2018; Sjöberg & Grønmo, 2019)
När i förhållande till ödet, eller det som är förutbestämt i vårt liv, behöver det
inte förstås som att allt är förutbestämt, men kanske hellre som en tröst när det
ofattbara har skett. Speciellt vid tragiska dödsfall eller vid olyckor när unga dör,
kan det vara en tröst att tänka att det är i Guds förvaltning och vi har inte som
människor möjlighet att ändra på det. Vädret är ett fenomen som vi måste under
kasta oss. Tidigare, utan alla de moderna hjälpmedlen vi har nu, har det varit
ännu tydligare, speciellt innanför både traditionell renskötsel och fiske. När vi
sivdnidit i förbindelse med att vi står inför liv, död eller frågor som rör vårt öde
gör vi det oftast för att påkalla oss Guds beskydd och som lindring i sorgen. (Sjö
berg, 2018) Många berättelser handlar om hur vädret styr och vad som sker om
vi sätter oss upp mot olika väderfenomen eller talar illa om exempelvis norrske
net. Kanske har vädret i vår tid igen aktualiserat sig nu när vi står mitt i en kli
matkatastrof som vi bara ser konturerna, men inte riktigt alla följderna, av än.
Det som tillhör Guds förvaltning får vi alltså underkasta oss som människor,
samtidigt som vi ändå måste förhålla oss till det. Vad är så i vår förvaltning som
människor?
MIN HÁLDDUS OLMMOŽIN - I VÅR
FÖRVALTNING SOM MÄNNISKOR
Som människor har vi ansvar för att ha goda relationer till alla andra skapelser
och själva skapelsen som vi är beroende av för att överleva. I samiska berättelser
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finner vi igen många av de etiska ideal som varit och fortsatt till dels är viktiga
i det samiska samhället. Samtidigt varken klarar eller vill vi inte alltid leva efter
våra ideal, men de finns där. I exemplen som nämns ovan är både tacksamhet,
för det en fått, ödmjukhet inför det som en större och önskan om fortsatt liv en
del i det att sivdnidit. Väldigt många berättelser handlar om att dela på olika
sätt så att alla får sin del. Det är inte bara människor emellan som en ska dela,
exempelvis fisken eller jaktbytet en fått, en ska också dela med skapelsen. När
en lägger benen i jorden får jorden sin del, stranden en fann drivveden får sin
del, om en fiskat vid en sjö där det finns en sieidi får sieidi sin del, gärna fiskfett.
(Sjöberg, 2020)
Människan har mer makt än de andra skapelser och därför också mer ansvar.
Att vi har mer makt ser vi när vi tänker på att det bara är vi som kan förstöra
för alla andra arter. Som ett exempel kan traditionell vargjakt nämnas. Den
utförs inte längre, men historier om hur det gick till kanske ändå kan berätta
något för oss om det att vara människa. Varg har varit till stor plåga i perioder,
både för de som haft ren och för de som haft får eller andra djur som en del av
sin hushållning, därför var också vargjakt något som av och till förekom. Gud
har skapat vargen men djävulen har blåst liv i dess näsborrar, skrev Johan Turi,
som var en ivrig vargjägare. (Turi, 2010) Han gjorde skillnad på att jaga varg
när den hade oaggut- jaga för mat och när den hade speadjat- plundra/härja.
Det vill säga när den jagar för mat, eller när den är destruktiv och bara jagar för
att döda. Vargen har också lov att ta sin del, men som människa blir en själv
klart alltid hotad när vargen eller vargflocken ger sig på de djur en har ansvar
för. När en så ger sig ut på vargjakt ska en göra det på skidor. I sammanhanget
kan nämnas att bivdit på samiska betyder både att be om och att jaga, på ett vis
så kan det kanske beskrivas som ett modus som jägaren befinner sig i och som
på sätt och vis också når vargen. Det är alltså viktigt att vara i god kondition
och ha kunskap om hur vargen ska spåras. I tillägg ska du tänka på hur du ska
ta vargen av daga på nio olika sätt, och det sättet du ska använda ska du tänka
på sist. (Sara, 2003; Sjöberg, 2018)
Vargen har tillsammans med björnen och kanske en del andra djur en egen
skap som kallas lapmudit. Det betyder att den förändra situationen, särskilt om
den jagas med bössa, därför bör varg helst jagas med spjut. Kulorna har en
tendens att fara åt fel håll eller järnet böjer sig på grund av den här speciella
egenskapen vargen har. När du kommer fram så kan du döda vargen, men om
den har speadjat, det vill säga tagit mer än det som var sin del så ska du rituellt
uttala din vrede över den och vederbörandes släkte. Detta förkommer också till
viss del i äldre tiders björnjakt. Om vargen inte har speadjat däremot har du
inget att anklaga den för. Om det är riktigt illa och en vargflock har plågat dig
över tid kan du vända en stål-fyrkant över dess spår snurra tre gånger, uttala
några speciella ord, sivdnidit, och flocken måste vända om. Det är också känt i
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samisk tradition att vargen, precis som en del andra djur och fenomen, har
många namn. Av vördnad för djuret men också för att inte förnärma den eller
locka fram den, använder en oftare omskrivningarna än det rätta namnet. (Sjö
berg, 2018)
Vargjakt på traditionellt sätt utförs inte längre, men vad kan det säga om det
att vara människa? Varg är en fara och den kan hota dig och ditt livsgrundlag.
I de här berättelserna handlar det om att vara försiktig, tänka sig om och inte
handla förhastat. Det är också av stor vikt att vara klar över situationen, vad
har hänt, har vargen överskridit sina gränser o.s.v. Det är inte självklart att ta
livet av en annan skapelse, en må tänka över saken noga och har rätt kunskap
med sig innan en lägger ut på jakt. Kanhända vargen och människan delar ett
speciellt band just under jakten. Du måste disciplinera dig själv och noga tänka
igenom hur du ska gå tillväga, gå igenom olika alternativ och möjliga fram
gångssätt. Det finns mycket kring vargjakten som kan vara föremål för samtal
och undring.

AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Sivdnidit som religiös praxis är nedfälld i olika slags berättelser. Många berät
telser ger oss råd om hur vi ska bete oss och vad vi ska sträva efter. En praxis
som sivdnidit är väldigt bred och har många dimensioner och förekommer i
många olika situationer. När vi ser närmare både på vilka situationer praxisen
förekommer i men också när vi studerar andra berättelser från Sápmi träder en
kontext fram. Människan har direkt ansvar för alla sina relationer, en del etiska
ideal gör sig gällande och med de följer råd om önskvärd praxis. Landskapet,
djuren och alla de andra skapelser vi ska leva tillsammans med ska alla ha sin
del av det som blivit givet i skapelsen. Även om livet är kantat av faror, och
mycket kan hända, kan vi vara trygga på att allt inte är innanför vår förvaltning.
Sivdnidit är ett sätt att be om beskydd, men också för att komma ihåg att en är
bara människa, och att tänka sig om ändå en gång oavsett vilka utmaningar
som väntar i förhållande till det en planlagt. Sivdnidit kan också vara att tacka
för det en fått, och ett sätt att be om lov om att få ta det en behöver. Samisk
praxis och berättelser har varit underkommunicerade i skolor och på andra
utbildningsarenor. De kan användas som grundlag för att förstå, reflektera kring
och undra sig om tillvaron och den mänskliga existensen. Det kan också använ
das för att tänka kring vad som är rätt och fel och hur världen egentligen fun
gerar. Kan landskapet kommunicera med oss, isåfall hur, och hur kan vi tänka
kring det ansvara människan har i skapelsen. Aktuella teman som bärkraft,
natur och andra miljöfrågor kan också var teman som är aktuella att knyta till
samisk berättartradition. Vad försöker egentligen vädret berätta för oss i vår
tids klimatkris so kantas av översvämningar och andra naturkatastrofer? Kan vi
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tolka det som att vi överträtt gränsen för vad som var vår del att ta? Samisk
berättatradition är rik och det finns många samlingar med nedtecknade berät
telser. Kanske är det behov för at styrka kompetensen på det området i utbild
ningsinstitutioner på alla nivåer för att både samiska barn, vuxna och andra ska
få ta del av rikedomen i samisk berättartradition och livstolkningar. Eller som
en säger på nordsamisk – oahppu ii deatte – Kunskap tynger inte!
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OM rOMFOrsK-PrOsJeKtet
De fleste lærere er nok kjent med at Fagfornyelsen introduserer kjerneelementet
«Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder», hvor det heter at «Elev
ene skal undersøke og utforske religioner og livssyn som sammensatte fenomener
gjennom bruk av varierte metoder» (UDIR 2020). Prosjektet 10 uløste problemer: KRLE & Religion og etikk 2020-2030 avdekket at lærerutdannere identifi
serte nettopp dette som det nest viktigste av fagfeltets uløste problemer (Aukland
og Andersland 2020). RomForskprosjektet er knyttet til dette kjerneelementet.
«RomForsk: Utforskende læring med virtuelle rom i religions og etikkunder
visningen» er et forskningsprosjekt initiert og ledet av førsteamanuensis Knut
Aukland ved lærerutdanningen, OsloMet. Prosjektets formål er å undersøke og
evaluere den pedagogiske verdien ved bruk av VRteknologi (Virtual reality),
nærmere bestemt 360graders bilder og videoer, i religionsfagene i skolen.
Forkortelsen «VR» har blitt et buzzord som stadig dukker opp i forbindelse
med digitalisering, skole og utdanning. I brosjyrer og plakater knyttet til fremti
dens utdanning kan det virke som at det nesten er påbudt å ha minst et bilde av
en person med VRbriller. Men er det mest «hype» eller kan VR bli en verdifull
ressurs i religionsfagene i skolen? Forskningsprosjektet, «RomForsk: Utfor
skende læring med virtuelle rom i religions og etikkundervisningen», er et for
søk på å svare på nettopp dette spørsmålet.
Selv om VR i dagligtalen ser ut til å ha blitt synonymt med såkalte VRbriller
som helt ut fyller synsfeltet med digitalt innhold, så har forskere lenge operert
med en mye bredere forståelse av virtuelle virkeligheter/VR som også inkluderer
3-D verdener på skjerm som for eksempel Minecraft (som for øvrig har fått stor
gjennomslagskraft i dagens skole-Norge). Den formen for VR vi undersøker i
RomForsk er 360-graders bilder og video.
360-graders bilder og videoer kombinerer og «syr» sammen bilder tatt med
flere linser samtidig. Når man ser 360-bilder eller videoer på skjerm kan man
derfor bruke musa til å styre hvor i rommet man skal se. Ser man de i en VR-brille,
må man snu seg rundt akkurat som om man var i rommet. Dermed kan man ta
bilder av hellige rom som kirker og templer, og siden utforske disse på skjerm
eller i brille som en form for VR. Eller man kan filme ritualer og praksiser som
man kan observere, og dermed velge hvem eller hva man vil fokusere på. 360-bil
der og videoer er derfor en åpenbar ressurs i religionsundervisningen. I dag kan
man finne mange slike bilder og videoer gratis tilgjengelig. På NDLA.no kan man
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for eksempel klikke seg inn på buddhisme, kristendom og jødedom og digitalt
vandre inn i religionenes hellige rom. Det finnes mange 360-videoer på Youtube,
og disse kan sees både i enkle VR-briller til 100-lappen som fungerer sammen
med smarttelefoner eller på vanlig skjerm. Kort sagt, 360-bilder og video er en
enkelt tilgjengelig og billig form for VR som kan brukes i klasserommet i dag.
RomForsk består nå av fire ulike delprosjekter som undersøker bruken av
360-bilder og video i religions- og etikkundervisning både med enkle VR-briller
og på tradisjonell skjerm (bærbar PC eller nettbrett). Alle prosjektene tar utgangs
punkt i pedagogisk designforskning, hvor man systematisk utvikler undervis
ningsopplegg, prøver de ut i praksis og henter inn data under utprøvelsen for å
kunne utvikle best mulig undervisning (Bjørndal 2013). Et sentralt spørsmål er
hvordan disse formene for VR kan kobles til læringsaktiviteter for å fremme ulike
former for læring, ikke minst utforskende læring som er sentralt i Fagfornyelsen.
I resten av denne artikkelen vil dere få innblikk i tre av delprosjektene som
befinner seg på ulike stadier. Knut Aukland og Anne Siri Kvia presenterer delpro
sjekt 1: Å utforske virtuelle moskeer. MA-student ved OsloMet Simon Simchai
Hansen presenterer delprosjekt 2: Empati og verdiskapning i KRLE ved bruk av
360-video. MA-student ved OsloMet Shamim Akhtar Younis presenterer delpro
sjekt 3: Ritualer – å ta andres perspektiv. I tillegg er MA-student ved UiO Vageeha
Shakir tilknyttet RomForsk. Noen nærmer seg slutten på sine prosjekter, andre
skal til å gå i gang. Vi har allerede gjort oss erfaringer og refleksjoner som vi håper
er relevante for alle som selv vil prøve ut 360-bilder og videoer i undervisningen.

DELPROSJEKT 1
Å UTFORSKE VIRTUELLE MOSKEER
I religion og etikk-faget i videregående skole knyttet vi VR-prosjektet til kompe
tansemålet «beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religio
nen» for islam og en valgfri religion (UDIR 2006). Samtidig ønsket vi at økten
også skulle komme i berøring med noen av de overordnede målene for faget. Vi
la spesielt vekt på at faget skal bidra til «kunnskap og respekt for ulike religiøse
[…] ståsteder i lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv» (ibid.). Dette dannet
grunnlaget for valg av materiale som elevene arbeidet med.
Forskningsdesign

Formålet med opplegget var å teste bruk av 360-bilder og video med og uten
VR-briller i klasserommet på ulike temaer, og dette opplegget var det første i en
tenkt serie av undervisningsopplegg med 360-materiale. Vi ønsket å observere
elevene i arbeid, samle inn elevtekster og intervjue elever. Livet har en tendens til
å IKKE utfolde seg på nøyaktig den måten vi har planlagt, så i realiteten ble det
kun denne ene piloten. Ikke alle elevene samtykket i å bli observert, så da la vi
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det på is. Vi fikk imidlertid samlet inn elevtekster. Men også her høstet vi verdi
fulle erfaringer når det gjelder kvaliteten på disse. Dette er nyttig når prosjektet
videreføres dette skoleåret.
Valg av undervisningsmateriale

Av hensyn til smittevern og forhold i klassen fant vi det mest hensiktsmessig å la
elevene arbeide med 360-bilder på skjerm (ikke VR-briller og VR-video). Mange
VR-videoer som vi vurderte i planleggingsfasen, har en forteller som gir mye
informasjon generelt om islam og forklarer ritualer - for eksempel betydningen
av ulike ledd i pilegrimsreisen. I denne økten ønsket vi et materiale som lot elev
ene utforske fritt uten at arbeidet deres ble farget av en slik fortellerstemme. I
klasserommet lot vi derfor elevene arbeide med nettopp VR-bilder.
Vi ønsket videre at materialet skulle reflektere det indre mangfoldet i islam,
samt at opplegget skulle legge til rette for samtaler om moskeens utforming og
funksjoner i områder der islam er majoritetsreligion og minoritetsreligion. Der
for valgte vi 360 VR-bilder av Al-Aqsa moskeen i Jerusalem (selv om islam ikke
er majoritetsreligion i Israel1) og Shah-Jahan moskeen i London.
Hva utforsket elevene

De konkrete oppgavene elevene var knyttet til at elevene skulle bruke kilder til å
identifisere hvilke estetiske og materielle elementer som moskeer som oftest har
(læreverket I samme verden identifiserer disse som «noen grunntrekk som går
igjen» s. 121). Disse identifiseres som mihrab, minbar, sted for den rituelle vas
ken og minaret. I tillegg beskrives bønnerommet som teppebelagt uten møbler og
at det ofte er innslag av nonfigurativ kunst og hva kunstuttrykkene symboliserer
(ibid. 120-122). Deretter skulle elevene undersøke den konkrete utformingen av
de to utvalgte moskeene ved hjelp av 360-VR bilder. Elevene skulle også sam
menlikne utformingen av sentrale estetiske og materielle uttrykk i disse to mos
keene og sette seg inn i hvordan kunsten forstås fra et innenfraperspektiv. De
neste oppgavene var knyttet til å identifisere hva som er moskeens viktigste funk
sjon. Til slutt skulle elevene sammenlikne moskeers funksjon i Norge med land
der islam er majoritetsreligion. Et ganske ambisiøst opplegg, med andre ord.
Oppgavene ble gitt til elevene via Teams og elevene kunne skrive svarene sine
direkte i oppgavearket og levere i OneNote. De skulle arbeide to og to, og vi fikk
inn 11 svarark (det var 31 elever i klassen, så noen kan ha arbeidet i større grup
per eller ikke levert).

1 I Israel utgjør den muslimske befolkningen 12 % (2020), mens i Jerusalem utgjør den muslimske befolk
ningen om lag 36 % (US Department of State, 2021).
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Funn og erfaringer

Selv om vi ikke har lagt noe observasjonsmateriale til grunn i analysen, kan vi
røpe at elevene grep opplegget med åpne armer og stor iver. I denne sammen
heng er det imidlertid avgjørende å reflektere over hvordan 360-bildene har
bidratt til elevens forståelse av moskeen og dens funksjoner. Drøftingen legger
derfor vekt på elevsvarene som var direkte knyttet til at elevene skulle orientere
seg ved hjelp av 360-bildene.
I møte med 360-bildene måtte elevene aktivisere forkunnskaper til å identifi
sere faste trekk i møte med nye og ukjente moskeer, en oppgave de klarte meget
godt. Hele 8 av 11 elevtekster på at mihraben i Al-Aqsa moskeen er rikt utsmyk
ket og at den på den måten er tydelig markert i bønnerommet. I sammenlikning
med Shah-Jahan moskeen peker elevene på at denne moskeen er mindre i stør
relse og at denne har andre fargevalg enn Al-Aqsa. Der grønnfargen i kontrast til
hvitt preger London-moskeen, er Al-Aqsa mer preget av gull og dypere brun, rød
og blåtoner. I 6 av 11 svar trekkes det også fram at tepper er et fast innslag i mos
keer og flere har også bemerket at teppene er ulikt utsmykket i de to moskeene.
I 3 av elevtekstene hevder elevene at søyler og kupler er faste trekk ved mos
keer og identifiserer disse i de to moskeene. Søyler og kupler er imidlertid ikke
nevnt i læreverket (og er heller ikke introdusert i undervisningen) som sentrale
trekk ved moskeer. I 360-bildene kan dette virke framtredende rent visuelt på
grunn av forskyvning av de faktiske størrelsesforholdene. Et sentralt byggetek
nisk trekk kan dermed framstå for elevene som også å ha en sentral religiøs
betydning. I intervjuer kunne vi ha undersøkt nærmere hvordan elevene kan
tenkt her. Spesielt interessant ville det være å undersøke om elevene forsto dette
som et fellestrekk ved hellige hus generelt eller om de tenkte på søyler og kupler
som spesifikt knyttet til moskeen.
Svarene er ellers preget av at elevene framhever en sentral likhet i moskeenes
estetikk er knyttet til det generelle bildeforbudet i islam, det er nevnt i 7 av elev
tekstene. De peker på at kunsten er utformet som kalligrafi, ornamentikk og
arabesker og de gjenfinner eksempler på dette. Dette er hyppigst identifisert i
Al-Aqsa moskeen, som også har en rikere utsmykning enn Shah-Jahan moskeen.
Noen gir også innenfraperspektiver på den nonfigurative kunsten som ligger tett
opp mot lærebokteksten2:

2 Teksten fra I samme verden lyder: «Gud kan derfor ikke gripes av mennesker, heller ikke av kunstneren.
Likevel finnes det estetiske uttrykk i islam, men det er den nonfigurative kunsten som dominerer, i form av
ornamentikk, arabesker og kalligrafi. Ornamentikk er vakre mønstre og dekorasjoner som gjentas og set
tes sammen. I prinsippet er slike mønstre uendelige, og på den måten en påminnelse om at Gud er uende
lig. Arabeskene inneholder mønstre fra planteverdenen og kan forstås som uttrykk for Guds skjønnhet i
naturen» (s. 120).
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«Sammenheng mellom læredimensjonen og den materielle dimensjonen.
Arabesker er blomsterornamentikk som skal representere Guds skjønnhet.
Ornamentikken som benyttes i islam er uendelig, noe som skal representere
Guds uendelighet».
Andre har formulert seg friere (fra lærebokteksten):
«Fra et innenfraperspektiv kan kunstformene framstå som hellige ved at de
representerer noe hellig i religionen. For eksempel er sitater fra kora
nen (kilde: [navnet på medelev]) på arabisk brukt som utsmykning på veg
gene, som symboliserer koranens viktige betydning i Islam og forsterker det
hellige ved tekstene».
Elevene koblet ikke eksplisitt ulikhetene mellom de to moskeene elevene ble invi
tert til å arbeide med og forhold i Norge i elevtekstene. Allikevel er det flere som
knytter Shah-Jahan moskeen til en minoritetsposisjon. Vi finner også interessante
refleksjoner om dette i elevsvarene. Elevene viser forståelse for at islam er en
minoritetsreligion i Norge. De peker på at moskeen får flere funksjoner og blir et
viktig sosialt og kulturelt møtested, og at den derfor kan få en viktigere funksjon
for muslimer i Norge. Noen få nevner også at moskeen har en rolle i å gi hjelp til
fattige og i én tekst blir leksehjelp nevnt. I tre tekster peker elevene på at moskeen
også kan være mer utsatt for trusler og nevner konkret «Manshaus’ angrep» [på
Al-Noor moskeen i Bærum] og «angrep på synagogen» som eksempler. To av
tekstene gir også innsiktsfulle forklaringer på hvorfor moskeer i samfunn der
islam er minoritet får ulike funksjoner og utforminger. Elevene peker på hensynet
til lokal byggeskikk, og den ene teksten forklarer at «moskeer i Norge kan ønske
å være en del av den skandinaviske byggeskikken med en annerledes og for
eksempel mer minimalistisk stil». Også økonomiske forhold og behov for større
moskeer i land der muslimer er i majoritet trekkes fram som viktige forklaringer.
Vi ser altså at noen elever viser meget god forståelse og selvstendighet. Sam
tidig er det en svakhet ved elevtekstene er at de ofte er stikkordpreget eller ufull
stendige setninger. Ikke alle elevene har svart på alle spørsmålene, og flere trek
ker ulike oppgaver sammen og gir ett svar på to ulike oppgaver. Det ser altså ut
som at omfanget av oppgaver var for stort. Færre oppgaver ville gitt flere elever
tid til å skrive mer utfyllende, og vi ville fått bedre innblikk i deres refleksjoner
i møte med 360-bildene.
Vi ser også at elevene trolig aktivt har oppsøkt informasjon om moskeen i
læreverket da noen formuleringer har ganske lik ordlyd som denne. Det er der
for vanskelig å få innsikt i hvordan elevene har satt sammen ulike forkunnska
per, ny informasjon og hvilken betydning dette har hatt for deres utforsking av
360-bildene. Det er dermed vanskelig å isolere hvordan 360-bildene har virket
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inn på elevenes aktive utforsking og forståelse av utformingen og estetikken i
Al-Aqsa og Shah-Jahan moskeene. Intervjuer ville fanget bedre opp hvordan de
manøvrerte i bildene, hva de oppdaget, og hvilken betydning VR-bildene kan ha
hatt for deres helhetlige forståelse og respekt for islam som religiøs og kulturell
tradisjon. I videreføringen av dette prosjektet blir det derfor avgjørende at opp
gavene legger enda bedre til rette for at elevene utforsker VR-materialet på en
friere måte. Hvis elevene får bedre tid til å løse oppgaven og til skrivearbeidet
vil nok også elevtekstene gi bedre innblikk i arbeidsprosessen deres. Det er også
påtrengende at vi får gjennomført elevintervjuer for å få bedre innsikt i elevenes
tanker og erfaringer med VR-materialet.

DELPROSJEKT 2
EMPATI OG VERDISKAPNING I KRLEFAGET GJENNOM 360-VIDEO
Mitt delprosjekt kan knyttes til KRLE-fagets kjerneelement «Kunne ta andres
perspektiver», samt kompetansemålet «utforske og beskrive egne og andres per
spektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer»
(UDIR 2020b). I KRLE-faget handler kjerneelementet «Kunne ta andres per
spektiver» om å gi elevene mulighet til å utvikle egne synspunkter og holdninger
i møte med andre gjennom innenfra- og utenfra-perspektiver og på denne måten
bidra til at elevene utvikler interesse og respekt for hverandre uavhengig av kul
turell, sosial, religiøs eller livssynsmessig bakgrunn (ibid.). Gjennom 360video vil elevene kanskje få mulighet til dette. Videre kan prosjektet mitt foran
kres i læreplanens beskrivelse av KRLE-fagets relevans, ved at «KRLE skal gi
øvelse i etisk refleksjon og bidra til å utvikle elevenes dømmekraft i hverdagen
og i møte med samfunnsutfordringer» (ibid.). Prosjektet tar ikke utgangspunkt
i noen spesifikk religion, men KRLE-fagets etikk-del.
Forskningsdesign

Formålet med prosjektet er å se om det er mulig å skape empati og verdier
hos elevene ved å bruke en 360-video i KRLE-undervisning. Tittelen for prosjek
tet er derfor; Empati og verdiskapning i KRLE gjennom 360-video (VR-teknologi) og utforskende læring. Målet er at elevene, gjennom bruk av 360-video, skal
kunne oppleve empati ved å sette seg inn i andres perspektiver og på denne måten
skape verdier og holdninger. Siden jeg er i starten av prosjektfasen har jeg ikke
designet undervisningsopplegget ferdig. Det er mye som mangler, som valg av
undervisningsmateriale, utvalg (informanter) og andre praktiske ting. Planen er å
designe et undervisningsopplegg med bruk av 360-video. Jeg har et sett med VR-
briller som klassen kan bruke. Videre vil jeg observere lærere som gjennomfø
rer opplegget og intervjue lærerne i etterkant slik at de kan komme med tilbake
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meldinger og forslag til endringer. Elevene må også intervjues eller få en skriveopp
gave slik at jeg «måle» verdiskapning/empati/holdninger. Detaljene er ikke bestemt
enda, men planen er å gjennomføre to intervensjoner på en eller flere klasser.
Valg av undervisningsmateriale

Valg av undervisningsmateriale har vist seg å være den vanskeligste delen til nå
i prosessen av mitt prosjekt. For det første vil jeg bruke en video som kan skape
følelser og dermed fremstå som ubehagelig for noen elever i grunnskolen. Pro
sjektet vil derfor ha preg av det som kalles «ubehagets pedagogikk», hvor elev
ene blir engasjert og utfordret emosjonelt (Zembylas & Papamichael, 2017). Det
finnes mye 360-video-materiale tilgjengelig på nettet, men ikke så mye materiale
som passer til mellomtrinnet. Det meste er på engelsk, videoene er ofte lange
eller er ikke laget med formålet om å bli brukt i en undervisningssituasjon. Der
for har jeg laget en liste med kriterier for hva som er en bra 360-video til mitt
prosjekt: 1. Videoen passer til mellomtrinnet, 2. Videoen er ikke lenger enn 5
minutter og 3. den har et språk som elevene kan forstå meningsinnholdet i. Ut
ifra disse kriteriene har jeg landet på to ulike 360-videoer som oppgaven min
kan ta utgangspunkt i. Begge to har sine fordeler og ulemper.
Video 1 – Is Australia Racist?
Denne videoen fant jeg fram til gjennom Dembra og Reidun Faye sin artikkel
om «Undervisning om rasisme og fordommer i lærerutdanningen» (Faye 2020).
Videoen er fra Australia og derfor på engelsk, og temaet er rasisme. Den er lang,
men har sin fordel ved at den lar elevene ta perspektivet til to ulike aktører:
rasisten og offeret. Teamet for prosjektet kunne da for eksempel vært; hvordan
forebygge rasisme og fordommer ved bruk av 360-video i KRLE-faget. Vide
oen lar elevene få kjenne på hvordan det er å oppleve rasisme, samt hvordan den
er å være rasisten. Målet er at ved hjelp av denne opplevelsen kan man skape
verdier/holdninger/empati hos elevene. Videoen har noen problematiske sider.
For det første er den på engelsk, noe som kan bli utfordrende for noen på mel
lomtrinnet, den er lang slik at elvene kan miste fokus eller bli kvalm på grunn
av brillene og den bruker fordomsfulle ord og begreper. Faye peker også på at
denne videoen kan bli for ubehagelig for deltakere som har opplevd rasisme
samt at den kan også fungere mot sin hensikt, altså legge til rette for rasisme på
grunn av innholdet (ibid.). Spørsmålet er altså om videoen lar seg gjennomføre
på mellomtrinnet. For å få det til trenger jeg å gjøre gode didaktiske valg i for
kant og etter videoen er avspilt.
Video 2: Bullying in virtual Reality – 360 video
Videoen er svensk og gir elevene muligheten til å gå inn i rollen som et mobbe
offer. Filmen foregår i et klasserom hvor man får innblikk i hvordan det er å bli
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mobbet på ulike måter av flere forskjellige klassekamerater. Videoen er god
fordi den er kort og den lar elevene få kjenne på følelsen av å bli mobbet. Det er
også en video elevene vil kunne kjenne seg igjen i fordi den foregår i en kjent
setting. Denne videoen har også noen problematiske sider. For det første kan
språk bli en utfordring også her. Det kan løses med en gjennomgang av noen
svenske ord som er ukjente og vil dukke opp. Videre kan videoen også oppleves
som støtende for elever som har opplevd eller opplever mobbing selv.
Veien videre

Som nevnt er jeg i starten av prosessen på dette prosjektet, og det er fortsatt mye
som gjenstår. I høst vil jeg arbeidet videre med å finne god litteratur på emnet,
designe undervisningopplegg, skrive prosjektskisse, finne deltakere og til slutt
gjennomføre intervensjoner. Jeg planlegger altså gjennomføringen av første
intervensjon. Nøye planlegging er viktig fordi det er ikke tid til å gjennomføre
en pilotstudie før første intervensjon. Ofte kan uventede ting gå galt og da må
jeg ha en løsning på problemet. Derfor må jeg samarbeide godt med deltakerne
slik at de også er godt forberedt. Til våren gjenstår det å analysere datamateria
let/funnene, skrive og levere oppgaven. Arbeidet med prosjektet og pedagogisk
forskningsdesign vil utvikle mine didaktiske ferdigheter som lærer. Jeg vil også
gå ut i læreryrket med et undervisningsopplegg i KRLE-faget som jeg har desig
net selv. Dette kan jeg og andre kollegaer bruke, evaluere og endre på. Slik håper
jeg å kunne bidra til utvikling av profesjonsfellesskapet i skolen.

DELPROSJEKT 3
RITUALER – Å KUNNE TA ANDRES PERSPEKTIV
Prosjektet baserer seg i hovedsak på et av kjerneelementene i KRLE-faget,
«kunne ta andres perspektiv» (UDIR 2020b). Dette kjerneelementet tar for seg
elevenes evne til å utforske religionen med innenfra og utenfra- perspektiver for
så å utvikle blant annet synspunkter, holdninger og respekt for hverandres reli
gion, livssyn og bakgrunn. Fokuset i dette prosjektet har vært å vise elevene
360-videoer av ulike ritualer i hinduisme og islam gjennom VR-briller, for å
undersøke ulike følelser og opplevelser hos elever og hvordan nettopp denne
forskningsmetoden kan bidra til at elever kan ta andres perspektiv i KRLE-faget.
Forskningsdesign

Pedagogisk designforskning baserer seg på utprøving, utvikling og evaluering av
undervisningsopplegg hvor målet er å optimalisere pedagogiske tiltak som gir
bedre undervisning og læring (Bjørndal 2013). I prosjektet mitt har det vært to
sykluser i to ulike klasser på 7. trinn. Den første syklusen er knyttet til undervis
ning om hinduisme og i den andre syklusen var temaet islam. I begge syklusene
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holdt jeg en kort introduksjon om den aktuelle religionen og om ritualene, der
etter fikk elevene se 360-videoene. Elevene fikk også skriveoppgaver i begge
syklusene. Etter første syklus gjorde jeg en evaluering. I syklus to om islam
gjorde jeg introen kortere. Dette ga elevene god tid til å se på 360-videoene,
snakke om dem og løse oppgavene som var knyttet til dem. Elevtekstene, inter
vjumaterialet og observasjon er hovedmateriale som jeg analyserer i MA-opp
gaven.
Undervisning og elevmateriale

Det ble brukt to videoer i undervisningstimene om ritualer i hinduismen (se
kildelista). Videoene var av personer i India som utfører ulike ritualer knyttet til
Ganges og til tilbedelse av Shiva. Elevene brukte VR-briller og fikk gå rundt ved
plassen sin slik at de kunne oppleve 360-videoen. Disse videoene er relativt
korte, slik at elevene skulle få en god opplevelse av akkurat det ritualet. Jeg
valgte korte 360-videoer av hensyn til at elever kan blir svimle ved bruk av
VR-briller.
Den andre syklusen handlet det om ritualer i islam. Elever benyttet seg av
VR-briller her også, men de fikk se tre 360-videoer og lengden på noen av disse
er også lengre. Erfaringene fra syklus 1 var at elevene ønsket mer, og de fikk
bedre inntrykk av det som ble undervist ved å bruke 360-videoer. De kunne
derfor svare mer utfyllende på oppgavene.
Mot slutten av undervisningsøktene fikk elevene utdelt oppgaver. Siden pro
sjektet dreier seg om å kunne ta andres perspektiv, var den ene oppgaven knyttet
til nettopp dette: «Forestill deg at du er en av de hinduene som bader i elva
Ganges. Skriv en beskrivende tekst om hva du tenker og føler. Du skal skrive et
avsnitt på minst 6 setninger.» Den andre oppgaven var mer knyttet til elevens
opplevelse av å bruke 360-video i KRLE: «Skriv et brev til en venn/venninne på
to avsnitt om hvordan du opplevde undervisningen i KRLE i dag. Hva lærte du?
Hva var nytt? Hvilke følelser og tanker sitter du igjen med? Ville du likt å ha
undervisning med VR-briller i KRLE flere ganger, hvorfor/hvorfor ikke?»
Etter syklus 1 intervjuet jeg seks elever om hvordan de opplevde det å jobbe
med 360-videoer med VR-briller. Jeg spurte dem også om de syntes det var noen
forskjell på å se en vanlig video og å se med VR-briller.
Funn og erfaringer

Jeg har ikke kommet så langt med analysen og har dermed ingen klare funn for
forskningen. Det er allikevel ett funn som er veldig klart i denne studien. Elevene
mener det er en klar forskjell mellom det å se en vanlig video og det å se samme
videoen i 360 med VR-briller. Dette sier en del om opplevelsesdimensjonen, men
også det å se religionen med et innenfra-perspektiv. En elev sa:
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«Det er helt forskjellig, her føles det som om man er der og gjør det samme
som de gjør. Man er helt med. Det er ikke det samme på vanlig video, da føles
det ikke som om man er der.»
Det ser altså ut som at bruk av 360-video kan ha et meget godt potensial for at
elevene øver på å innta andres perspektiv. Vi ser også at spørsmålet om involve
ring tematiseres i elevsitatet. Et nytt spørsmål blir derfor om 360-videoer er så
engasjerende at vi i realiteten inviterer vi elevene til å delta i religionsutøvelse i
KRLE. Eller gir nettopp bruk av 360-video den nødvendige distansen slik at vi
ikke overskrider grensene når det gjelder fritaksreglene. Dette blir en del av
drøftingen i min MA-oppgave.
La elevene utforske!

Gjennom denne erfaringsdelingen peker vi på betydningen av å finne et materi
ale som passer til trinn, kompetansemål og tema. Samtidig har vi erfart at elev
ene setter stor pris på å arbeide med 360-bilder og -videoer. Det kan gi dem en
følelse av å bli hensatt til et annet sted, eller gå inn i et rom og undersøke nær
mere det de blir nysgjerrige på. Vi håper at mange nå ivrer etter å la egne elever
utforske religioner og livssyn ved bruk av 360-bilder og -videoer. Vi oppfordrer
derfor alle til å bruke ressurser og undervisningsopplegg som blir tilgjengelig på
nettstedet til RomForsk (under utvikling).
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HVOrDaN BrUKe religioner.no i UNDerVIsNINGeN

GULL FOR RELIGIONSLÆREREN
RAM GUPTA

Vi snakker om «Uenighetens fellesskap», en tjeneste på religioner.no. Dette er
religionslærerens venn. En samling videosnutter fra omtrent alt som kan krype
og gå av tros og livssynssamfunn hvor de forklarer sitt syn på konkrete spørs
mål innen etikk, samfunn og politikk, forholdet til mennesket, til døden og mye
mer. Rundt 40 norske tros og livssynsorganisasjoner er med. Buddhister,
adventister, humanetikere og jøder og flere du aldri har hørt om. Hva gjør du
hvis en elev spør hva muslimer mener om abort? Eller om satanistenes syn på
statsstøtte til trossamfunn? Send eleven til «Uenighetens fellesskap»!

L
Å BRUKE
ETT
Fordi tjenesten er så lett å finne frem i, slipper du å bruke tid på å hjelpe med
navigering. Videoene er lette å forstå og krever verken tålmodighet eller spesielle
ferdigheter i tekstforståelse, slik snl.no og wikipedia ofte gjør. Videoene går stort
sett over ett minutt.
– For oss handler det først og fremst om kunnskapsformidling. Gjennom
dette materialet får publikum tilgang på innenfra-perspektiver fra en rekke nor
ske tros- og livssynsretninger, uttalte daværende redaktør Han Olav Arnesen
ved lanseringen i 2018. Arnesen er nå kommunikasjonsansvarlig i Samarbeids
rådet for tros- og livssynssamfunn (STL).
Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL, kommenterte ved samme anledning:
– Media skriver om religion nesten hver eneste dag, ofte med et negativt for
tegn. Som resultat av det kan religiøse personer føle at de blir uglesett. Men her
er en plattform hvor de kan komme med sitt budskap slik de selv ønsker å frem
stille det.
«Uenighetens fellesskap» er et samarbeidsprosjekt mellom religioner.no og
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). I starten av prosjektet var
nå nedlagte Eldorado bokhandel med og bidro med midler. Prosjektet fikk i til
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legg støtte fra Oxlo (et mangfoldstiltak i regi av Oslo kommune). STL bidro
også, men deres viktigste rolle var som døråpner til trossamfunnene som er
organisert hos dem. Totalbudsjett på prosjektet var i størrelsesorden 600 000.
En ny runde med innspillinger er planlagt. Noe vil bestå av oppdateringer av
eksisterende svar, men det vil også bli rikelig med nye videoer.

MYE MER
Foruten videoene i «Uenighetens fellesskap» rommer nettstedet flere hundre
poster av forskjellig slag. Her er lange og korte artikler, encyklopedisk innhold
og debattinnlegg. I det mangfoldige innholdet tror jeg følgende er mest interes
sant i klasserommet:
Fagartikler: Her finner du oversiktsartikler til åtte religioner. Artiklene er
supplert med nyttige lenker til interessante debattartikler om religionen, aktu
elle organisasjoner og annet. Fagartiklene er et utmerket supplement til lære
boka og forlagenes nettressurser. Ingen innlogging eller passord kreves.
Debattinnlegg: En god samling innlegg som dekker mange temaer innen reli
gion, samfunn og etikk. For faglig sterke elever egner innleggene seg godt for
arbeidsoppgaver av typen: «Les innlegget xxx. Hva mener du om synspunktene
som kommer frem i innlegget? Er du enig eller uenig? Skriv et svarinnlegg hvor
du begrunner dine meninger.»

Ram Gupta (f.1963). Lektor i religion og etikk og historie ved
Sonans privatistutdanning i Tønsberg. Hovedfag i
religionshistorie fra UiO. Hovedoppgaven ble publisert som
bok i 2006, Being a Hindu in Oslo. Youth, change, and
continuity, Novus forlag.
E-post: rameivindgupta@gmail.com
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FRIVILLIG BASIS
Religioner.no er et privat initiativ som ble lansert i 2012 og driftes på frivillig
basis. Redaksjonen, som utelukkende består av religionshistorikere, følger
redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening. Ansvarlig
redaktør er Ram Gupta. Daglig redigering besørges på fritiden av Kai Erik Wes
tergaard, nylig ansatt som kommunikasjonskonsulent i Samarbeidsrådet for
tros- og livssynssamfunn.
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HØRINGSNOTAT FRA
RELIGIONSLÆRERFORENINGEN
Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen

«Religionslærerforeningen i Norge» ble stiftet i 1988 etter inspirasjon fra Dan
mark, der de for øvrig har tre foreninger; både for grunnskolen, gymnasiet og for
lærerutdannelsen. Dessuten driver de danske foreningene med statsstøtte. Vi har
alltid gjort alt arbeidet som dugnadsarbeid. Religionslærerforeningen har også
deltatt mange år i EFTRE – European Forum for Teachers of Religious Education.
Gjennom snart 33 år har vi driftet et tidsskrift «Religion og livssyn» som
utkommer med tre nummer per år, men i mange år utkom fire nummer per år.
Tidsskriftet vårt er en viktig samtalearena for lærere, forskere innenfor religion
og teologi, og fra tilgrensende fagfelt. Tidligere ledere i Religionslærerforenin
gen er blant andre Bjørn Myhre, Gunnar Holth og Kari Repstad.
Vi arbeider ved å ta del i den fagpolitiske debatten, ved å arrangere seminarer
to ganger per år, minst, de fleste i Oslo, men også i Kristiansand, Tromsø og
Bergen. Videre studieturer cirka hvert tredje år til ulike reisemål; Sør-Spania,
Roma, Syria og Libanon, Nord-Etiopia, Tyrkia fra øst til vest, Sri Lanka, Israel
og de palestinske områdene. Neste mål var Japan påsken 2021, men utsatt på
grunn av pandemien.
Per dato har vi med 350 «privat-medlemmer» og cirka 90 % av disse arbei
der i videregående skole, de øvrige i ungdomsskole. Vårt formål er hele veien å
bidra til styrke faget Religion og etikk i videregående skole og KRLE i grunn
skolen. Vårt tidsskrift har 450 abonnenter, 350 enkeltmedlemmer og cirka 100
institusjoner, både videregående skoler, lærerutdanningsinstitusjoner og univer
siteter i Norge.
I Religionslærerforeningen er vi oppriktig bekymret over forslaget om å endre
Religion og etikk-faget fra et fellesfag til et programfag. Vi ser også at det har
vært foreslått å legge kompetansemål i faget til andre fag. Det er mange gode
grunner til at Religion og etikk bør bestå som eget fag, og da som fellesfag, i
videregående skole.
I opplæringsloven § 1-1, andre ledd (formålsparagrafen for opplæringen) står
det:
«Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk
arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom,
nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i
ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.» Her kommer
religion og etikk inn som et svært sentralt fag som berører alle disse temaene.
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Religion og etikk er et sentralt fag for å forstå seg selv, andre og verden rundt
seg. Gjennom arbeidet med et bredt utvalg av religioner og livssyn utvikler elev
ene kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å håndtere
mangfold i hverdags-, samfunns- og arbeidslivet. Elever i norske klasserom i dag
representerer et større mangfold av religiøse tilknytninger enn for 30 år siden,
og dette gir nå helt andre muligheter for dialog og gjensidig forståelse. At alle
elever av ulike kulturelle og religiøse bakgrunner – både fra 1. 2. og 3. genera
sjons innvandrere, opplever å få den samme undervisningen felles i samme
klasse i dette faget, det anser vi som en enorm styrke!
Faget åpner for undring og motiverer til å utforske filosofiske spørsmål.
Gjennom etisk refleksjon gir faget rammer for å undersøke og klargjøre hva som
er godt og rett for individ og samfunn i dag og i framtiden. Slik fremmer faget
danning og bidrar til å gjøre elevene i stand til å mestre livet, være ansvarlige
medborgere og bidra til et bærekraftig samfunn – og er slik sett et framtidsfag.
Religion og etikk gir elevene kunnskap om ulike religioner, livssyn og etikk og
bidrar til forståelse av kulturelt mangfold og identitet. Dette har betydning for å
kunne identifisere og ta stilling til dilemmaer som oppstår når elevene skal hånd
tere utfordringer i samtiden. Kunnskapen i faget gir grunnlag for at elevene kan
reflektere over hvordan vi lever sammen med ulike verdier, holdninger og livssyn.
Faget bidrar til at elevene utvikler forståelse for menneskerettighetene gjen
nom at de får reflektere over grunnleggende verdier som menneskeverd og
respekt for naturen. Faget bidrar også til å utdype elevenes demokratiforståelse
ved å gi dem kunnskap om religion og livssyn i et majoritets-, minoritets- og
urfolksperspektiv.
Religion og etikk egner seg meget godt til tverrfaglig samarbeid både med
samfunnsfag, norsk, språkfag, historie med mer. Fagsamarbeid vil gi mye mer
utbytte enn det å nedprioritere faget eller om-prioritere det til programfag. Kunn
skapene elevene har fått i andre fag er viktige også inn mot Religion og etikk-fa
get, samtidig som dette faget gir elevene kunnskap som de kan bruke i andre fag.
Religion og etikk er også et modningsfag, hvor elevene ikke bare blir målt på
kunnskaper, men også på holdninger. Med kompetansemålene i etikk er dette
faget det eneste i skolen hvor alle elever i studie-forberedende og studie-spesia
liserende linjer på Vg3 øves systematisk i etiske refleksjoner gjennom å vurdere
ulike etiske dilemmaer – sammen med medelever. Dette bidrar til å utvikle elev
enes dømmekraft. Vi vurderer dette som veldig viktig i en tid der teknologien
forandres raskt, og hvor mennesker lever hele livet i konstant endring og tilpas
ning. Også her er faget et framtidsfag.
Vi stiller også spørsmål om hvor gjennomtenkt det er fra Regjeringens side å
foreslå endringer i faget som nevnt over. For lærernes del ligger det mange års
utdanning bak det å få undervise i videregående skole. Mange har mastergrad i
religionsfaget, og har et oppriktig ønske om å undervise i faget. Det er et fag som
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det mange steder er konkurranse om å få undervise i. Dersom kompetansemål
fra faget inkluderes i et nytt fag, og dermed forsvinner som eget fag, vil det få
konsekvenser ved at lærere må ta videreutdanning eller etterutdanning. Det vil
bli kostbart for arbeidsgivere, med tanke på vikarer som må settes inn. Dessuten
kan det føre til at lærere velger seg bort fra skolen. Vi kan heller ikke forstå
annet enn at dette vil by på store organisatoriske utfordringer både for enkelt
skoler og fylkeskommuner med å gjennomføre den foreslåtte endringen. Det vil
på sikt også få konsekvenser for universitetsfagene.
Elevene uttrykker selv at religion og etikk er et populært fag. Mange oppnår
gode karakterer, og de opplever faget som livsnært og relevant. Vi kan også
frykte at dersom kompetansemål flyttes til andre fag der lærere ikke har kompe
tanse i religion, så kan det tenkes at faget blir behandlet mer overflatisk.
Det er også for tidlig for elever å måtte ta så mange fagvalg. De trenger en
bred dannelse og modning før de velger et studium videre. Filosofi har tradisjo
nelt sett vært inngangsporten til det å studere, og dette får man også i Religion
og etikk-faget. Faget gir utallige muligheter til å ta tak i dagsaktuelle problem
stillinger og la ulike stemmer få komme til uttrykk.
Vi er også bekymret for at dersom Religion og etikk blir et programfag, så vil
færre elever tore å velge det. Dermed kan det også få noe å si senere for kvalifi
kasjoner til – og interesser av – å studere faget på et høyere nivå. Og i andre
enden, hvis det er færre jobbmuligheter i videregående skoler ved å studere et
slikt fag, hvorfor skal man da studere det?
Det blir framhevet at Religion og etikk ikke eksisterer som eget fag på yrkes
fag, og at de som velger disse fagene klarer seg fint i arbeidslivet. (Tidligere
hadde også yrkesfag-elevene «Fremmede religioner» med 1 t/u på Vg2.) Vi
mener at dette ikke er et argument for å redusere eller fjerne faget fra de studie
forberedende linjene. Vi må hjelpe elevene til å se at det er mange yrkesveier og
muligheter, og at de kan bruke talentene sine på ulike måter. Det handler altså
ikke bare om kunnskaper, men også om holdningsdannelse. Landsstyret i «Reli
gionslærerforeningen i Norge» mener at faget Religion og etikk er både et for
tids-, samtids- og framtidsfag – som åpner mot verden!
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Hvis religion og livssyn som undervisningsfag i skolen forsvinner, hva mister vi
da? Regjeringens forslag til fullføringsreform1 inneholdt flere kontroversielle
endringsforslag, blant annet om å ta vekk fag som historie og religion. Forslaget
møtte massiv motstand og statsråd Melby måtte gjøre retrett, i denne omgang.
Likevel betyr ikke det at undervisning i religion og livssyn i videregående opp
læring er sikret en fremtid.
Religionsvitenskap – faget som ligger til grunn for undervisning om religion
og livssyn i den norske skolen – er et ikke-konfesjonelt fag som studerer religion
som et kulturelt og sosialt fenomen. Det betyr at faget ikke beskjeftiger seg med
sannhetsgehalten i trosspørsmål. Faget er basert på en empatisk utforskning av
Den Andres ståsted, enten det ståstedet er ateistisk, religiøst, agnostisk eller kan
skje til og med total likegyldighet. Et klassisk ideal i religionsvitenskapen er
forståelse og respekt for innenfraperspektiv, samtidig som man anlegger en viss
analytisk distanse.
For å kunne forstå og møte Den Andre er kunnskap helt sentralt. Vi som
underviser fremtidige lærere i skolen – eller som underviser på etterutdan
ningskurs for lærere – gleder oss stort over nysgjerrigheten og appetitten på ny
kunnskap. Én ting er nødvendig faglig fornyelse på undervisningsmetoder, men
det er også et merkbart sug etter kunnskap om faglig innhold. Norske lærere og
lærerstudenter vil gjerne kunne møte sine elever i klasserommet med respekt og
kunnskap om de ulike religionene elevene tilhører. Og dem blir det som kjent
stadig flere av i norske klasserom. Når jeg underviser i hinduisme, får jeg ofte
høre at mange synes det er en vanskelig religion å undervise i, men det er mindre
komplisert enn mange synes å tro. Det er en fascinerende religion som i tillegg
til å være relevant fordi vi har en voksende hindu-befolkning i Norge, også fun
gerer godt i en undervisningssituasjon, fordi den utfordrer utbredte tankemøn
stre i det post-protestantiske og tungt sekulariserte Norge om hva religion er og
kan være.
Religionsundervisningen preges i stor grad av mediebildet utenfor klasse
rommet, og lærere i skolen får store spørsmål deisende inn i en time som kan
skje egentlig var tiltenkt undervisning om hellig tekst: opprettet egentlig IS et
1 Ny stortingsmelding om videregående opplæring ble lagt frem 26.03.2021: Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden
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«kalifat»? Er det sant som det påstås i NRK programmet På tro og Are at budd
histiske nonner ikke kan nå frelse? Hvorfor skjer det grusomme overgrep mot
muslimske minoriteter i buddhistiske land som Myanmar når buddhismen
fremheves som en pasifistisk religion? Eller hva sies i klasserommet om NRKs
påskequiz som opererer med svaralternativer til spørsmål om betydningen av
jødisk påske som spiller på gamle antisemittiske forestillinger om ritualdrap?
Regjeringen møtte heldigvis sterk motbør, men forslaget i seg selv peker mot
en mer generell tendens om nyttetenkning der man ser for seg at demokrati
ferdigheter og samfunnsforståelse er noe som instrumentelt kan implementeres
i klasserommet. Men det er nettopp dannelsesfag som religionsvitenskap (og
historie) som gir elevene et godt grunnlag for slike demokratiske ferdigheter,
fordi faget i seg selv er basert på kritisk lesing av tekst, forståelse for tradisjons
bærende strukturer, men også for endring, motstand og maktkritikk. Religions
faget er kanskje også det eneste faget som er grunnleggende komparativt og
globalt. I en krympende verden er global kulturforståelse ikke bare nyttig, men
tvingende nødvendig for å møte andre med respekt og for å forstå samfunnsut
viklingen.
Hvis man tidlig lærer at alle religioner er sammensatte størrelser, som endrer
seg over tid og rom, blir det vanskeligere å komme unna med lettvinte og essen
sialiserende påstander om religion generelt eller en bestemt religion spesielt. Å
ha grunnleggende kunnskap om ulike religiøse tradisjoner er ikke i seg selv en
vaksine mot diskriminering og fordommer, men det hjelper. Da ville man for
eksempel visst at jødedommen har et noe anstrengt forhold til blod og at jødisk
tradisjon derfor aldri ville ha funnet på å ha et ritual som inneholder blod. Fore
stillinger om jødiske blodritualer var en utbredt kristen fordom mot jøder i
Europa som enhver god religionslærer i den norske skolen vil kunne si at ikke
hører hjemme i jødisk tradisjon, men snarere i et kristent antisemittisk idéuni
vers.2

Iselin Frydenlund er professor i religionsvitenskap ved MF
vitenskapelig høyskole. Hun jobber med buddhisme og
politikk i Asia og er leder for forskningsprosjektet INTERSECT
som omhandler globale former for islamofobi.
E-post: Iselin.Frydenlund@mf.no

2 Denne teksten er en omarbeidet versjon av en tekst som har stått på trykk i Klassekampen 3. juni 2021.
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Religionsfaget er eit eksistensielt sanningssøkande fag som stiller grunnleggande
spørsmål om verdsbilde, menneskesyn og etikk. Det kan ikkje reduserast til eit
samfunnsfag.
Stortingsmelding 21 er kalla Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og
fremtiden. Dette er ein flott tittel – kanskje nokon har hatt Olav H. Hauges dikt
«Det er den draumen» i øyret:
Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje –
at tidi skal opna seg,
at hjarta skal opna seg,
at dører skal opna seg,
at berget skal opna seg,
at kjeldor skal springa –
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.
I Opplæringslovas formålsparagraf – som er kalla skolens grunnlov, møter vi
ein liknande overordna visjon: Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet,
verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra
i menneskerettane (§1-1).
Når ein no vil fjerne eller krympe religion og etikk som fellesfag i vidaregåande
opplæring, er det grunn til å spørje: Kva dører vil ein opne? Kva framtid vil ein
skape? Kva skole vil ein ha? Kva fag skal gi elevane rasjonell, metodebasert
djupnelæring i «respekt for menneskeverdet og naturen» om ein fjernar religi
onsfaget med sine tilhøyrande disiplinar filosofi, etikk, religions- og livssyns
kunnskap? Kva andre fag skal – på vitskapsfilosofiske premissar – kunne under
vise elevane om eksistensielle spørsmål og samanhengen mellom verdsbilde,
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menneskesyn og etikk? I fagfornyingas læreplan (som gjeld frå 01.08.2022) er
religionsfaget definert som «et sentralt fag for å forstå seg selv, andre og verden
rundt seg». Det skal også gi etisk kompetanse, dvs. «rammer for å undersøke og
klargjøre hva som er godt og rett for individ og samfunn i dag og i framtiden».
Den foreslåtte fjerninga av religion og etikk i vidaregåande skole er ikkje
noko mindre enn ei svekking av – kanskje også brot på – opplæringslovas §1-1.
Og spørsmålet er kva ein vil erstatte vår «kristne og humanistiske arv» med? Er
det naturalisme, transhumanisme, postmodernisme ...? I så fall bryt dette med
skolens verdigrunnlag.

BARNET OG BADEVATNET – FAG ELLER FRAGMENT?
Å velje fragmentert delkompetanse framfor fag, er på godt norsk å kaste barnet
ut med badevatnet. Etter stortingsmeldinga å dømme, er det nettopp det ein her
vil gjere: fjerne faget når studiekompetansen er mangelfull. I staden for å sjå på
metode og arbeidsmåtar i og mellom fag, kuttar ein breidda i elevanes allmenn
danning. Ein kvittar seg med religion og etikk, historie, samfunnsfag, naturfag
og geografi… Vi kan derimot snu på flisa, og spørje om elevane blir «best mulig
studieforberedt» av å ikkje ha religion og etikk; om dette dekker «elevenes og
arbeidslivets behov»?
Når stortingsmeldinga identifiserer ‘livskompetanse’ som «kompetanse[…]
som er verdsatt i arbeids- og samfunnslivet», legg denne definisjonen seg tett
opp til læreplanmåla i religionsfaget, og spørsmålet er: Kva fag erstattar kom
petansen religion og etikk gir? Når ein no har skrota det mykje omtalte «fram
tidsfaget», er senarioet at vi like fullt kan få eit frankensteinsk hybridfag som
matchar «samfunnsutviklingen»: «Det er også mulig å se for seg helt nye fag
eller fagsammensetninger som reflekterer samfunnsutviklingen og endrede kom
petansebehov». Dette høyrest klokt ut i naturvitskapane, der verkelegheita er
gitt. I humaniora kan det derimot bli ein kamp om narrativ: Kven skal definere
‘samfunnsutviklinga’ når tidsånda er noko vi sjølv skaper? Faren er at visse
ideologisk eller politisk begrunna tema og perspektiv blir prioritert på vitskaps
fagets bekostning. Her synest forresten stortingsmeldinga å vere i strid med seg
sjølv: «Felles for de fleste ferdighetene som beskrives, er at de læres gjennom fag,
men ikke er knyttet til et fag alene». Tverrfaglege perspektiv er vel å merke noko
heilt anna enn «samfunnsutviklingens» fragmenterte hybridfag.
RELIGIONSFAGETS LEGITIMITET
Når stortingsmeldinga vil «åpne dører til verden og fremtiden», kjem det altså
an på premissane for innhaldet i skolen. Ein vil ha «kritisk tenkning», men på
kva grunnlag? At verken kunnskapsinnhald, perspektiv eller metode blir defi
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nert, gjer det heile svært diffust. Her bør ein heller orientere seg mot overordna
læreplan, som fokuserer på kunnskap og metode: Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i
møte med konkrete praktiske utfordringer, fenomener, ytringer og kunnskapsformer. Opplæringen skal skape en forståelse av at metodene for å undersøke
virkeligheten må tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode påvirker
det vi ser.
Dette perspektivet kan appliserast på alle fag – om dei er «små» eller «store»,
og vi får djupnelæring også i eit tretimarsfag som religion og etikk. Stortings
meldinga definerer fellesfag som «fag som utstyrer elevene med nødvendige
ferdigheter for å tilegne seg annen kompetanse, samtidig som fagene i seg selv
representerer en fagkompetanse som er sentral for alle mennesker i studier og
arbeidsliv», og dette er ein god definisjon også av faget religion og etikk: Det
gjer elevane bevisst på epistemologi og ontologi, og har tverrfagleg verdi som
reiskapsfag for andre fag. Dette har også Liedutvalget sett: «I gjennomgangen
av fellesfagene bør det vurderes om alle elevene [også i yrkesfaglege utdannings
program] bør ha fag som historie og religion og etikk».
Spørsmålet er om skolen skal ha rom for eit rasjonelt, vitskapleg livstolkingsfag. I Grunnlovas §100 er sanningssøking ei primær grunngiving for ytringsfri
dom, og i vår kultur representerer dette også eit felles intellektuelt prinsipp: eit
rasjonelt topos forankra i vår kristne og humanistiske arv og tradisjon. Kort
sagt er religionsfagets legitimitet at det er sanningssøkande. Kva er verkeleg,
spør vi her – i eit trygt klasserom der både lærar og elev må bøye seg for det
beste argumentet. Med naturens orden og mysterium for auge kan vi dessutan
erfare at «draumen» opnar seg: «at me ei morgonstund» kan «glida inn/ på ein
våg me ikkje har visst um». I vår samanheng er vi uansett forplikta på skolens
formålsparagraf.

Anita Sævik er fagutvalsleiar i religion og etikk,
Norsk Lektorlag
E-post: anita.sevik@mrfylke.no
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Tjue år etter 11. september 2001 er religionsfaget viktigere enn noen gang for å
formidle at verken Al-Qaida, IS eller Taliban representerer «det sanne islam». Men
hvem har fasiten?
Fire uker inn i mitt første undervisningsår i videregående skole i 2001, styrtet to
fly inn i tvillingtårnene i New York. Mine atten år gamle elever forlangte under
visning i islam umiddelbart, selv om emnet ikke sto på planen før etter jul. De
ville vite mer om hva dette «jihad» var, som Al-Qaida begrunnet angrepet med.
Tjue år etter må jeg nok en gang framskynde undervisningen i islam, når Tali
bans talsmann benytter jihad-begrepet når han forklarer den raske overtakelsen
av Afghanistan. For hva betyr det, og hva innebærer Talibans forsikring om at
landet skal bli fredelig styrt ved hjelp av sharialovgivning? Det er en krevende
balanseøvelse for læreren som skal forklare hva begrepene innebærer, og hva
islam som religion «egentlig» sier. For det er i islam som i de fleste disipliner:
Våre handlinger roper høyere enn våre læresetninger.

EN VANSKELIG BALANSEGANG
På andre rad sitter «Aswad» fra Somalia. Han kjenner islam gjennom levd liv.
Han har gått på koranskole siden han var fire. Religionen definerer dagen hans,
fra tannpuss til kveldsbønn. Hvordan skal jeg undervise slik at «Aswad» kjen
ner seg igjen i det bildet jeg gir av det mest dyrebare han har? Jeg har et moralsk
ansvar for at min undervisning ikke skaper negative holdninger fra medelevene,
samtidig som jeg ikke kan unngå å berøre de vanskelige temaene.
Flere av mine elever har for eksempel lest Khaled Hosseinis bøker «Dragelø
peren» og «Tusen strålende soler», der handlinga foregår i et Afghanistan styrt
av Taliban. De lar seg ikke berolige av Talibans talsmann, som 17. august sier at
de «lover å respektere kvinners rettigheter innenfor rammene av islamsk lov».
«Sier ikke sharialoven at ei kvinne som er utro skal steines?», spør elevene. Og
jeg må gi dem rett i at loven tolkes slik i enkelte land, der religion og statsstyring
går hånd i hånd. Dessuten må ei kvinne ha fire vitner for at hun skal våge å
anmelde en voldtekt, ellers kan hun risikere piskeslag for falsk anklage om
utukt. «Men hvem har fire vitner til en voldtekt?», spør ei av jentene, og jeg ser
bekymret på «Aswad», og håper at han ikke tar medelevens reaksjoner som
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angrep på egen tro. Men som verdensborgere må elevene ha innsikt i hva Tali
bans rammer for kvinners retter innebærer.

KOMPLEKSE SVAR
Heldigvis tar «Aswad» utfordringen jeg gir han om å beskrive hvordan han
utøver islam, fra tannpuss til kveldsbønn. Elevene er imponerte over hvor dedi
kert han er. «På denne måten utøver Aswad jihad», sier jeg. Jihad betyr «å gjøre
strev», og den store og viktigste jihad er å gjøre strev for å være en god muslim.
Den formen for jihad som vi betegner som terror, er imidlertid den lille jihad,
som innebærer å forsvare religionen sin, om nødvendig «med sverd i hånd».
«Men hvorfor mener enkelte muslimer at de må forsvare religionen ved hjelp
av terror?», er naturlig nok neste spørsmål læreren må forsøke å besvare. Frem
deles mangler fasiten, men noe av svaret ligger i hvordan Vestens kulturimperi
alisme kan oppleves i land som Afghanistan. Rettigheter som i vår kultur er
selvsagte, som å kunne vise fram kvinnekroppen offentlig, omgås det andre
kjønnet fritt og drive religionskritikk, blir sett på som en trussel mot rett livsfør
sel i andre kulturer. Vi i Vesten mener gjerne at vi har fasiten for hvordan liv skal
leves, men vi må forstå hvor provoserende det oppfattes når vi vil dytte den på
andre, forklarer jeg.

Liv Osnes Dalbakken er født i 1969 og er lektor i norsk og
religionshistorie fra Universitetet i Oslo. Siden 2001 har hun
arbeidet ved Ulstein vidaregåande skule.
E-post: Liv.Osnes.Dalbakken@mrfylke.no
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ET VIKTIG FAG
Faget religion og etikk har fått ny fagplan. Ett av kjerneelementene er å kunne
ta andres perspektiv. Første læreplanmål sier at «faget skal gi kunnskap om og
forståelse for religioner og livssyn lokalt, nasjonalt og globalt og på individ-,
gruppe- og tradisjonsnivå». Det er ikke lett å fokusere på det individuelle og
hvordan min «Aswad» lever ut sin tro, når det globale perspektivet styres av
ekstremister som roper så høyt. Men nettopp derfor er faget så viktig, selv uten
fasit.1

Teksten sto først på trykk i Vårt Land 13.09.21
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ORD I KRISE
SIW FJELSTAD

Ord i krise – refleksjoner om håp i koronaens skygge
Henrik Syse
Cappelen Damm 2020
211 sider

Henrik Syse har som en første innledning til sin essayis
tiske bok, valgt å sitere Pave Frans; «Man kommer ikke
ut av en krise slik man var før. Pandemien er en krise. Vi
kommer ut av en krise som enten bedre eller dårligere
mennesker enn det vi var før. Det er opp til oss å velge.» Syse skriver i forordet
at han fra et filosofisk og et praktisk ståsted skal skrive om hvordan vi møter
kriser, og at han vil legge vekt på hvilke ord vi kan bruke, samt «hvordan vi kan
skape realistiske håp og godt fellesskap, i møte med det dramatiske, det katas
trofale og det utenkelige». Begrepet håp har et eget kapittel, men skal ifølge
Syses avslutning av forordet, være bokens røde tråd. I tider der ulike medier
bombarderer oss med dystre tall og konspirasjonsteorier, gir det mening å lete
etter håp og drøfte ordenes makt.
Forfatterens valg av ord til refleksjon

Etter forordet har Syse skrevet en innledning; «Om det å sette ord på ting». Inn
ledningen er et essay i seg selv, der han reflekterer over hvor godt det er å sette
ord på ting, det å tolke for å forstå, alle nyord som er oppstått med koronakri
sen, og valg av begreper for de kommende kapitlene. «Ordene vi skal reflektere
over i denne boken, er således ord som ikke er ment bare å skulle igangsette
refleksjon hos den enkelte leser, men som skal snakke til oss og utfordre oss som
fellesskap» (Syse 2020, s. 19). Begrepene han velger og som får hvert sitt essay
istiske kapittel er; humor, ansvar, handling, krig, håp, distanse, nærhet, tid, apo
kalypse, krise, skam, frykt, tro, renselse – purgatorio og godhet. Alle kapitlene
innledes med illustrerende sitater, og hele veien henvises det til kilder som langt
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på vei kan kalles allmennkunnskaplige. Jeg vil her oppsummere og vise til noe av
det som Syse er inne på i sine refleksjoner til de ulike begrepene.
Humor, ansvar, handling, krig og håp

Syses første begrep er humor, og begrunner valget med at «humor og latter
utgjør et av menneskehetens fremste våpen i møte med tragedier» (Syse 2020, s.
23). Han trekker inn ulike historiske kilder, fra dem som bruker humor til dem
som føler seg truet av humor, og avslutter med vitser som er blitt til under pan
demien.
Ansvar er det andre begrepet, og her går Syse rett inn på smittevern og sosial
distanse som det primære, og at: «Vi skulle alle ta ansvar» (Syse 2020, s. 33).
Videre reflekteres det over at det å ta ansvar under pandemien har handlet om
å følge de regler som ble gitt oss, og at de begrensninger som ble pålagt oss, med
lovens makt, som det å ikke kunne få besøke egen eiendom, «går langt over
enhver rimelig demokratisk strek» (Syse 2020, s. 35). Han kommer inn på for
skjellen mellom å ha, ta og få ansvar, og myndighetenes ansvar for å finne et
riktig kompromiss mellom frihetsberøvelse og beskyttelse av frihet i møte med
pandemien, samt at man i Sverige valgte en annen ansvarsforståelse enn i Norge.
Han går også nærmere inn på selve ordet ansvar, om «å stå til svars» for en
handling (Syse 2020, s. 41).
Handling er det tredje begrepet som drøftes, og her er innfallsvinklene mange,
fra personlige erfaringer til styremakters forsøk på å vise handling. Han påstår
etter noen sonderinger, at «i en krise er det omsorgens handlinger som er de aller
viktigste», og kommer inn på noe som så absolutt er relevante problemstillinger
for oss lærere, «Kan vi lære oss omsorg? Kan vi undervise i medmenneskelig
het?» (Syse 2020, s. 53), og konkluderer etter å ha beskrevet noen situasjoner der
noen prøver å tjene på desperasjon, at «I kriser trenger vi tvert om handling som
faktisk hjelper, tiltak som gir mening, og måter å handle på som gir rom for det
mest sentrale tiltaket av alt: medmenneskelighet og omsorg» (Syse 2020, s. 55).
Det fjerde begrepet som drøftes, er krig. Begrepet mobiliserer, men er det rett
å bruke krig om og i en pandemi som den vi står i, og kan bruken føre til unød
vendig maktbruk? Kapitelet har også interessante refleksjoner til «Det ondes
problem» (Syse 2020, s. 63).
Håp skulle ifølge Syse i forordet, være den røde tråden i boken, men drøftes
altså også som et eget begrep. Han innleder med Václav Havels påstand om at
håpet ikke er det samme som optimisme, men mer en visshet om at noe vil gi
mening, og at håp er en av Bibelens, det vil si Paulus` tre dyder; tro, håp og
kjærlighet, og stiller spørsmålet, «Hvordan skal vi tenke om håp i krisetider?»
(Syse 2020, s. 73). Videre setter han opp fire forskjellige setninger om håp, som
viser ulike typer håp, og mer eller mindre realiserbare for den som uttrykker
håpet. Senere i kapittelet spesifiserer han overordnede koronahåp, hvor hvert
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mål er tenkelig. (Syse 2020, s. 78-80). Den språklige og filosofiske metoden som
brukes her, vil være spennende å prøve ut i undervisningen, og gjerne knyttet
opp mot begrepet håp.
Distanse, nærhet, tid, apokalypse og krise

Å holde avstand, har vært et gjentatt råd under pandemien, og når Syse drøfter
begrepet distanse, er han både inne på det vi egentlig bør bekjempe, nemlig
sosial distanse, men samtidig det vi kanskje trenger mest, filosofisk distanse.
«Filosofisk distanse handler om en evne til å sette de opphetede følelsene og de
sterkeste oppfatningene i en større sammenheng, og til å møte andre mennesker
– også de som er fremmede og annerledes – med respekt og dannelse.» (Syse
2020, s. 91) I kapittelet der det tilsynelatende motsatte drøftes, det vil si begre
pet nærhet, presenterer Syse nærhetsetikken, og advarer «Når store avgjørelser
skal tas uten at man kan se i øynene dem som avgjørelsen gjelder, kan det være
at det aller viktigste mistes av syne: mennesket og dets naturlige omgivelser»
(Syse 2020, s. 99). Nærhet og tillit henger sammen, og for å bygge tillit, trenger
man tid. I kapittelet om tid, stilles flere spørsmål enn det gis svar, og kanskje det
mest sentrale er: «Bruker vi tiden nå til å forberede oss, som individer, grupper
og nasjoner, på det som skal komme etterpå?» (Syse 2020, s. 116)
Det greske ordet apokalypsen brukes om den siste tid, oppgjøret og dom
men. Syse reflekterer over dette begrepet i pandemiens kontekst, men er også
inne på at det finnes mennesker som lever under apokalyptiske tilstander hele
tiden, og at den her i Norge synes forbigående. «Ja, kanskje kan vi lære av tan
ken om og erfaringene av en apokalypse, med det mål å kunne avlyse den i sin
jordiske form?» (Syse 2020, s. 128)
Begrepet krise brukes ofte i media, og kanskje har det mistet sitt innhold?
Syse er inne på dette, men mest om hva som er viktig i møte med en krise. «God
kommunikasjon er et sentralt element i enhver krise. For hvis vi skal agere effek
tivt mot krisen, må vi vite hva vi skal gjøre, hva som nytter, når vi må endre kurs,
og hva vi faktisk ikke vet. Uten tydelig og ærlig kommunikasjon finner vi ikke ut
av noen av delene.» (Syse 2020, s. 136) Syse nevner ulike ideologiske syn, hvem
som gis skyld i kriser og hva kriser skyldes, men mest av alt ønsker han å få lese
ren til å se; «krisen som fare og mulighet på samme tid» (Syse 2020, s. 149).
Skam, frykt, tro, renselse - purgatorio og godhet

Skam er et begrep vi ofte har møtt, også før pandemien. Syse er inne på hvordan
det å skamme seg er viktig, for skamløshet vil kunne by på problemer for felles
skapet, men han drøfter i større grad hvordan skam kan virke destruktivt.
Skamfølelsen får en til å føle seg liten, og ikke minst når en ikke får gjort noe
med det man skal skamme seg over, (Syse 2020, s. 154). Han oppsummerer
hvordan skam kan fungere. «Skal skam være godartet og positiv, må den være
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konstruktiv, sakssvarende og begrenset. Og den må ikke være «reduksjonis
tisk», det vil si av en art som reduserer et menneske utelukkende til det onde og
det gale. Når mennesket blir omgjort til en vits eller et skjellsord, har man sam
tidig tatt fra dem deres menneskelighet» (Syse 2020, s. 156 - 157). Syse refererer
i slutten av kapittelet om skam, François – René de Chateaubriand: «Det er bra
å bøye seg i støvet når man har gjort en feil, men det er ikke bra å bli der». (Syse
2020, s. 158)
Frykt er det neste begrepet Syse drøfter, og peker på at «Stor frykt kan gjøre
at vi slutter å tenke klart, griper til løsninger som er ubrukelige, eller leter etter
syndebukker» (Syse 2020, s. 162). Han viser senere til Tove Janssons fortelling
«Hvem skal trøste Knøttet?», og fortellingens moral, at aller mest trenger vi
noen å dele frykten med.
I kapittelet om tro reflekteres det over både troen på mennesket og troen på
Gud, etter at Syse innledningsvis skriver: «Kanskje er tro en av de viktigste
dyder og kvaliteter for å holde mennesker oppe i krisetider, ikke minst den
grunnleggende troen på mennesket selv som verdifullt, og på dets evne til å
manøvrere i grumsete og farefullt farvann. Mister vi all tro, mister vi lett også
alt håp og all mening» (Syse 2020, s. 173). Også i dette kapittelet drøfter Syse «det
ondes problem».
I det neste kapittel, gir Syse en kort innføring i Dantes «La Diviana Comme
dia», med hovedvekt på tolkninger av renselse – purgatorio, og at vi må bevege
oss videre, fordi, ifølge Dante-oversetter Asbjørn Bjornes, «helvete er intet bli
vende sted» (Syse 2020, s. 190).
Covid-19 har gitt oss en slags renselse: «Fra åpenhet, løssluppenhet og gode
økonomiske utsikter ble vi tvunget til å ta innover oss sosial distanse, et langt
roligere liv og, for mange, en dyp økonomisk krise» (Syse 2020, s. 191). Syse er
også inne på dette med at Dantes renselses forutsetter også en vilje til å la seg
rense. Hvis jeg har forstått Syse rett, så er bokens egentlige prosjekt å stimulere
denne viljen til å lære noe av krisen? Han avslutter kapittelet med, «Jeg tror, som
Dante, at det gode som forbilde og veiviser, og tanken som en renselse som gjør
det mulig for oss å legge det vondeste bak oss, gir dyp mening. Det er opp til oss
– med Guds hjelp, ville Dante legge til – å virkeliggjøre det» (Syse 2020, s. 193).
Med det gode som forbilde, og med håpet som mål, er det til slutt begrepet
godhet som drøftes. Kapittelet innledes med at håpet ligger i det å finne mening i
det vonde som skjer. Om ikke alt som skjer nødvendigvis har en mening, kan vi
finne en mening, selv om det ikke er enkelt. Istedenfor å si at verden er ond, bør
vi heller forstå at den er kompleks, og at vi må lete etter godheten. Syses tese på
godhet er «(…) noe vi skaper i relasjonene til oss selv og hverandre, og som er
mulig nesten uavhengig av de fysiske omstendighetene» (Syse 2020, s. 199 - 200).
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Bokens relevans for en religionslærer

«Ord i krise» er ikke lett å oppsummere kort. Jeg har forsøkt å gi et innblikk i
bokens form og de verdiordene Syse har valgt, men ønsker å gjøre oppmerksom
på, at under hvert verdiord er det mange begreper som i seg selv kunne gitt nye
essays. Som nevnt innledningsvis, synes håp og forståelse for hvordan tolkning
og valg av ord kan virke inn på samfunnet vårt, å være relevant for oss som
underviser i disse tider. Som Syse selv er inne på i sitt etterord, er dette ikke bare
relevant i lys av Covid-19. «Ekstremisme og polarisering er fremtredende og
opptrer i stadig nye former verden over, langt på vei uavhengig av sykdom og
pandemi». (Syse 2020, s. 206)
De ulike kildene Syse henviser til og bruker, kan være god allmennkunnskap
lig repetisjon, og viser samtidig hvordan vi kan bruke ulike typer tekster fra
ulike tider i drøfting.
Syses essayistiske stil, gir flere gode eksempler på tenke-skriving, som jeg
mener er en viktig metode for å få elevene til å gå bredere og dypere inn i sen
trale verdiord. Jeg ble selv tvunget til å reflektere over hva jeg selv legger i ver
diordene, og hvordan jeg kan jobbe med disse i undervisningen. Den nye lære
planen legger vekt på dybdelæring, og det krever blant annet at vi bruker god
tid på begreper som er sentrale i fagene. Syse har med sine essays hjulpet meg
videre på den veien jeg må våge å gå sammen med elevene mine, om jeg skal få
elevene til å forstå at verden er kompleks, at vi tolker forskjellig, og at ingen
vinner på enkle forklaringer eller det å utpeke syndebukker.

Siw Fjelstad, lektor med tilleggsutdanning, Frogn
videregående skole. Underviser i norsk, tysk, religion og etikk.
E-post: siwf@viken.no
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VI BÆRER VÅRT HJEM I VÅRT HJERTE
ANNE BERIT NYSTAD

Urfolk og nasjonale minoriteter i skole
og lærerutdanning
Bengt-Ove Andreassen og Torjer Olsen (red.)
Fagbokforlaget 2020
167 sider

At samene bærer sitt hjem i sine hjerter, er poetens Áil
lohaš ytring om urfolkets dyrekjøpte visdom. Det er et
resultat av at samene og minoriteter både er norske
statsborgere og samtidig medborgere i et minoritetsspråklig fellesskap. Antolo
gien Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning (2020) forklarer
urfolkets og nasjonale minoriteters språklige, politiske og religiøse historie. Red
aktørene Bengt-Ove Andreassen og Torjer Olsen, som er professorer i religions
vitenskap og urfolksstudier ved UiT, tar for seg muligheter og utfordringer i
undervisningen om samer og nasjonale minoriteter.
I fagfornyelsen, LK 20, er urfolk og nasjonale minoriteter en del av lærepla
nens overordnede del. Det er alle læreres ansvar å formidle kunnskap om deres
kultur, religion og språk. For ungdomsskolen er det et kompetansemål i fagene
KRLE og samfunnsfag. Underlig nok er det ikke et eget kompetansemål i norsk
på videregående. Etter min mening burde det ha vært det, for den samiske kul
turarven er en del av vår kulturarv.
Skoleverket har historisk hatt en sentral rolle for å fremme norsk politikk.
Samene og nasjonale minoriteter har lidd mye gjennom koloniserings- og
fornorskningspolitikken. Imidlertid skjedde et hamskifte med Alta-Kautokei
no-utbyggingen, da unge miljøvernaktivister dro fra hele landet til Alta og del
tok i sivile ulydighetsaksjoner i 1979 for å hindre utbyggingen. Det forårsaket
at opinionen snudde i favør av samene og Sametinget ble opprettet i 1989. Det
samiske læreplanverket ble innført med læreplanen LK97 og LK06 hadde
samisk som kompetansemål i norskfaget. Samefolkets dag 6. februar har blitt
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feiret på mange skoler siden da, flagg er tegnet og joik sunget. Det har vært med
på å befeste i befolkningen samenes «nasjonaldag».
Bidragsytere i antologien er kjente navn fra akademia: Hilde Sollid skriver
om Kvener/norskfinner i Norge, Vidar Fagerheim Kalsås skriver om Rom i
Norge og Romanifolket/taterne og Thomas Daltvedt Slettebø skriver om Skog
finner i Norge. En ulempe ved en antologi er at det ikke er en fortellerstemme
som formidler noe han brenner for. Ulike stemmer gir forskjellige leseropplevel
ser. Kapitlet om jødedom fremstår som kjent kunnskap - i alle fall for religi
onslærere som har et velfylt bibliotek. De fleste henvisningene i kapitlet var til
bøker jeg allerede hadde lest, men kapitlet egner seg for studenter og lærere som
ikke har religion som fag. Generelt er det et pluss ved en antologi at leseren kan
slå opp det som interesserer. Selv fant jeg at kapitlet om romanifolket/taterne
var godt skrevet på nynorsk og lengden passet perfekt til ettermiddagskaffen på
balkongen.
Nå når fagfornyelsen rulles ut i skolen er Urfolk og nasjonale minoriteter
nyttig for alle som er interessert i samisk kultur, religion og språk. Et av de nye
kompetansemålene i religion er: «å gjøre rede for og analysere religion og livs
syn i et majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv med vekt på Sápmi/Sábme/
Saepmie og Norge». Det betyr at læreplanen LK20 fremhever mer samer enn
nasjonale minoriteter. Ulempen kan være en tenkning om samer med 50 000 i
antall står øverst på en prioriteringsliste, mens de mindre tallrike nasjonale
minoriteter kommer lengre ned. Det kan minne om en historieskriving som all
tid har vært preget av majoritetstankegang. Forfatterne av antologien derimot
er svært dyktige til å beskrive multikulturalismens ulike fasetter og forskjeller
mellom gruppene av ulik etnisk og kulturell opprinnelse. Små skisser av roma
nifolkets/taternes historie blir tegnet sammen med de fastboende samfunn.
Heldigvis har religion og etikkfaget et kompetansemål på vg3 som berører
det kontekstuelle: «å utforske og drøfte hvordan religion inngår i historiske
endringsprosesser globalt og nasjonalt». Det er interessant både for lærere som
har levd en tid og husker hvordan samfunnsdiskursen endrer seg, og for elever
som erfarer at endringer går raskt i dagens digitale samfunn. Allerede psykolo
gen Urie Bronfenbrenner kritiserte vestlig psykologis vektlegging på individet
alene og skisserte en utviklingsøkologisk modell, der sosial kontekst var vesent
lig. Poenget er at man må ikke glemme at individet står i en større sosial kon
tekst, som etter familien, er barnehager, skoler og institusjoner i samfunnet,
aviser og etermedia. Antologien skaper en større forståelse for dette sosiale rom
met, rik som den er på fakta om identitetsmangfold. Det gjør at man som lærer
kan kjøre debatt i klasserommet etter å ha undervist om samisk eller nasjonale
minoriteter, fordi man er oppdatert på det nyeste på fagfeltet. «Vi bærer vårt
hjem i vårt hjerte» oppsummerte Áillohaš endringsprosesser for samene. I koro
naens tid har sosiale endringsprosesser en relevans for mange.
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Urfolk og nasjonale minoriteter formidler at man kan lære av historien for å
forhindre at det skal gjenta seg. Slik kan verket om urfolk og nasjonale minori
teter i Norge både gi aktuell kunnskap og være med å prege en ny generasjons
holdninger.

Anne Berit Nystad er lektor ved Hersleb - H20 vgs,
kritiker og prest.
Epost: anne.nystad@osloskolen.no
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VERDENSFILOSOFIER
ANNE BERIT NYSTAD

Verdensfilosofier
Knut Axel Jacobsen, Roald E. Kristiansen
og Håkan Rydving
Universitetsforlaget 2021
240 sider
Etikk i fagfornyelsens tegn

Å lese Verdensfilosofier til ettermiddagskaffen på bal
kongen er et nyttig og hyggelig tidsfordriv. Knut Jacob
sen, Roald Kristiansen og Håkan Rydving stiller de
store spørsmålene og bygger svarene på førmoderne filosofi fra India, Kina og
Midtøsten. Filosofi er som kjent å stille gode spørsmål og drøfte forskjellige
svar. Allerede små barn er små filosofer som stiller autentiske spørsmål om ver
dens tilblivelse, himmel og jord. Som voksne er det ofte etiske spørsmål vi kan
lure på. Hva er rett og galt å gjøre i en aktuell situasjon? Verdensfilosofier gir
nye perspektiver på slike etiske spørsmål.
Verdensfilosofier har et postkolonialt perspektiv. Det er ikke Vesten mot
resten, men en global filosofi som avtegnes. Det sammensatte ordet i bokens
tittel er en direkte oversettelse av World Philosophies er etter Ninian Smart
(mannen bak teorien om religionsdimensjoner). Boken bygger på et årlig kurs
holdt ved Universitet i Bergen i religionsvitenskap. Denne boken viser veien for
interesserte studenter (i religionsvitenskap, historie, teologi) og alle som er inter
essert i Østens tenkning (sinologer, indologer, historikere, teologer og ikke minst
lærere). Satt litt på spissen kan man si at østlig filosofi fremholder viktigheten av
det å se, mens Midtøstens filosofer spekulerer mer, for eksempel over hvordan
filosofer burde lese autorative religiøse tekster.
Det er i fagfornyelsen to aktuelle kompetansemål i religion og etikk på vg3
som er nevnt til det tverrfaglige temaet livsmestring: «å utforske og reflektere
over eksistensielle spørsmål og svar». Til den konteksten er hoveddelen om kon
futsianismen nyttig for lærere.
I klassisk kinesisk filosofi er 5 (etiske) tema sentrale: Selvkultivering, relasjo
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ner, harmoni (musikk), forandring og toleranse. I Konfutses Samtalar (Analek
tene) er det medmenneskelighet, rettferdighet, visdom, troskap og manerer.
Konfutsianismen har betydning for etikk og verdisyn i Øst-Asia, selv om den
ikke er direkte relatert til noen spesifikk religiøs tankegang. Konfutses dydsetikk
har til felles med Aristoteles den gylne middelvei. Det er interessant. Så mer enn
å sette søkelys på hvor ideen kom fra, hevder forfatterne av Verdensfilosofier at
Konfutse vektla mer det situasjonsbetingede i sin etikk.
Et annet aktuelt kompetansemål i den nye læreplanen er: «identifisere og
drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneske
lige relasjoner og identitet». Ved lesning av Samtalar (Analektene) av Konfutse
var det særlig et utsagn som slo meg som leser som etisk toneangivende.
«Mot slutten av våren, ønsker jeg å ta på meg nysydde klær, være sammen
med de unge og gå ned til elven for å bade. Etterpå vil vi lufte oss på terrassen
(Regn-alteret), lese dikt og gå syngende hjem» (Samtalar kapittel 11,25).
Sitatet fremhever at generasjoner trenger hverandre. Naturen og årstidenes
skiftning preger menneskelivet. Visdom finnes i åndelige og religiøse tekster.
Sitatet viser også at Konfutse ikke kom med noe nytt, men at han var mer en
formidler.
Hvordan har så konfutsianernes sosiale og etiske normer blitt kritisert? En
kjent bok er Wu Hsin Wu Hsin lost writing. Den er dessverre ikke eksplisitt
nevnt i stikkordslisten i Verdensfilosofier. Det betyr at Wu Xin ikke er trukket
frem med navn, men derimot er en annen bok omtalt, bedre kjent som Zhuan
gzi. Kort forklart: Wu kan oversettes som en negasjon og Xin (Hsin) er mennes
kesinnet. Wu Xin blir dermed et «ikke-sinn» eller et sinn som er «tomt» (for
intensjoner, baktanker o.l.). Tankene i Wu Hsin lost writing er trolig et uttrykk
for forholdet mellom konfutsianisme og daoisme. Wu Xin, uansett om det
betegner en konkret person eller et miljø, representerer et daoistisk miljø som
var kritiske til konfutsianernes sosiale/etiske normer. Et typisk vers er:
«All goals,
All getting,
Serve only to strengthen the ego.
The recognition
That there is nothing
To be gained or attained,
That everything is already
Here and now, is wisdom
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Både Wu Xin og Zhuangzi har altså det til felles at de begge trolig stammer fra
det samme daoistiske miljøet.
Konfutsianismen fikk allerede i 196 fvt. innflytelse i det kinesiske statsappa
ratet. Og i det nye Kina har konfutsianismen fått en sterk oppblomstring. Det
skjer etter at konfutsianismen var forbudt under Mao Tse Tung, fordi den ble
ansett for å være en tradisjon fra føydalsamfunnet. Den på feiringen av Konfut
ses fødselsdag i 2014 talt nåværende president Xi Jenping varmt om Konfutse.
Den ytringen er en påminnelse om å ære de avdøde, noe som er en lang tradisjon
i Kina. Generelt sett kjennetegnes forholdet mellom barn og foreldre i konfutsi
anismen av lydighetstankegang. Når en forelder dør, kan sørgeperioden være på
tre år, hevdet Konfutse. For det er tre år som trengs for at et lite barn kan bli
selvstendig kroppslig sett. Først ved tre fire års alder blir jevnaldrende viktige.
Tilsvarende bør en sørgeperiode være på tre år for voksne. Slik kan barn ære
avdøde foreldre. Det praktisk etikk. Samtidig er det å minnes betydningsfulle
personers fødselsdag et allmennmenneskelig prinsipp verden over.
Verdensfilosofier er en bok man bør la ligge på kaffebordet noen dager for
det er mye å fordype seg i. Som leser får man større forståelse for hvordan spo
rene fra den konfusianske tradisjonen på subtilt vis går som en rød tråd gjen
nom Østens verdisyn. Boken fungerer også godt som et oppslagsverk om østlig
filosofi og etikk.

Anne Berit Nystad er lektor ved Hersleb - H20 vgs,
kritiker og prest.
Epost: anne.nystad@osloskolen.no
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Bli med og møt lærere fra andre skoler!

Religionslærerforeningen ønsker

VELKOMMEN TIL SEMINAR
PÅ

OG

22. JULI-SENTERET
10 år siden 22. juli og
100 år siden synagogen i Oslo ble bygget

Tid: Lørdag 6. november. Kl. 11- 16
Sted: Jødisk museum, Calmeyers gate 15B
og 22. juli-senteret, Teatergata 10
Påmelding til: religionoglivssyn@gmail.com
Påmeldingsfrist: 30.oktober
Pris: Pris kr. 100 til Religionslærerforeningens konto:
7877 08 63243 / VIPPS: 534246 (pluss 5 kr).
Det er gangavstand mellom stedene og vi planlegger
å spise sammen etterpå. Mer informasjon, om oppmøtested mm. kommer – sendes medlemmer og påmeldte.

jodiskmuseumoslo.no

22julisenteret.no
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