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Menneske i sentrum
13. september stengte dOCUMENTA (13) dørene etter årets utstilling. dOCU-
MENTA som arrangeres hvert femte år i byen Kassel, er av mange regnet som verdens 
viktigste mønstring av samtidskunst. Et av verkene som ble utstilt i år, var norske Aase 
Texmon Ryghs (f.1925) Piruett som er satt på forsiden av dette nummeret av Religion 
og livssyn. Skulpturen er både grasiøs og stram. Bevegelsen har et løft i seg, men hvil-
er samtidig mot jorda. Temaet i dette nummeret er menneske. Skulpturens abstrakte 
formspråk kan lede tankene mot det allmenne eller universelle som kjennetegner be-
greper om menneskeverd og menneskerettigheter. Men bevegelighet varierer, og ab-
straksjonen kan lede oss utover det menneskelige. Kan ikke den grasiøse bevegelsen 
like gjerne minne om former og bevegelser hos dyrene? Spørsmålet melder seg når vi 
med utgangspunkt i humanismen vil sette menneske i sentrum.

At humanisme og menneske står sentralt i dette nummeret, har sin bakgrunn i et de-
battmøte som Religionslærerforeningen arrangerte i april i forkant av sitt landsmøte. 
Spørsmålene som ble stilt, var: Hva er humanisme og hvordan snakker vi om human-
isme i skolen? Per Anders Aas og Dag Hareide som innledet der sammen med Kaja 
Melsom, kommer med bud på mulige svar i spaltene nå. Det samme gjør Arnfinn Pet-
tersen og Hans Christian Nes. Vi har åpnet for en replikkveksling mellom dem om 
humanisme og undervisning om humanisme som vi vil videreføre i neste nummer og 
som vi håper flere vil ta del i (les mer på s. 22 i dette nummeret). 

Vi bringer også inn flere andre stemmer om menneske og humanisme. Shoaib Sultan 
og Marie Rein Bore drøfter i sine bidrag forholdet mellom humanisme og henholds-
vis islam og kristendom. Geir Winje skriver om menneske i neopaganismen, mens Bår 
Stenvik, med referanser til filmens verden, gir et innblikk i transhumanismedebatten.

Det andre tilfanget av artikler denne gang er fra Religionslærerforeningens studietur 
i mai til den greske øya Lesvos. Turen var et samarbeid med Universitetet i Agder. 
Herfra trykker vi bidrag av Paul Leer-Salvesen som skriver om etikk etter 22. juli, Pål 
Repstad som får fram noen tendenser innenfor norsk religiøst liv – mot mer estetikk 
og mindre dogmer og Jan-Olav Henriksen som skriver om religionskritikk i klas-
serommet. I Foreningsnytt trykker vi reiserapporten fra Lesvos ført i pennen av Siri 
Lappegård og Gudrun Brennhagen. Merk også at bilder fra studieturen blir lagt ut på 
foreningens nettsted religion.no.

Under studieturen var en del av programmet å utforme undervisningsopplegg til 
midtsidene i tidsskriftet. Denne gang er temaet ikoner og opplegget er utarbeidet av 
Wenche Fjell Gundersen, Liv Gundersen, Åse-Lill Hardersen, Siri Lappegård og Ce-
cilia Melbye. Gresk kultur dukker denne gang også opp i spalten Fra forskningsfronten.  
Arve Omtvedt Berntzen forteller om sin avhandling, en studie i orfismen, og reflek-
terer over hva slags plass gammel gresk religion kan ha i religion og etikk-faget. 

I Hva står dere for? presenterer Tuva von Krogh Baha’i. I Et Europa i endring skriver Jose 
Maria Guardia om situasjonen for religionsfagene i Spania. Konflikten og tragedien i 
Syria har synliggjort en religiøs gruppering få har hatt kjennskap til i Norge tidligere, 
nemlig alawittene som president Bashar al-Assad tilhører. Hva kjennetegner alawit-
tene? Vi har stilt spørsmålet til Ingvild Flaskerud som svarer i spalten I dødvinkelen. 

Religionslærerforeningen besøkte Syria og Libanon under en studietur i 2009. 
Samme år arrangerte foreningen en studietur til det flerreligiøse London og besøkte 
blant annet en sabbatsgudstjeneste i West London Synagogue, byens eldste reform-
synagoge. I sin preken snakket rabbiner Malcolm Cohen om det han kalte Holy Envy, 
hellig misunnelse. Med ståsted i egen religion er det mulig å anerkjenne – og misunne 
– sider ved en annen religion. Det er noe der som gjør inntrykk på en. Selv løftet rab-
bineren fram nattverdfeiringen i den anglikanske kirke som et eksempel. Han merket 
en religiøs nerve som gjorde inntrykk, selv om han ikke stilte seg bak trosinnholdet.  
Også i Religion og etikk-faget og RLE-faget kan det være en god øvelse å, i det frem-
mede, lete etter noe man kan ha sans for og bli inspirert av, uten at det innebærer en 
tilslutning. I den nye spalten Hellig misunnelse vil vi utfordre representanter for ulike 
religioner og livssyn til å komme med eksempler på dette. Først ut er Berit Hagen 
Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. 

Sist i dette nummeret trykker vi flere bokanmeldelser. Og på baksiden fortsetter 
Foreningsnytt med omtale av nye arrangementer i regi av Religionslærerforeningen. 
10. november arrangeres et filmseminar i Oslo i samarbeid med flere andre organisas-
joner, og høsten 2013 blir det ny studietur, denne gang til Tyrkia.

Religionslærerforeningen arrangerte i november 2008 en fagkveld hos menigheten Gur-
duara Sri Guru Nanak Dev Ji, sikhene på Alnabru i Oslo. Under besøket holdt profes-
sor Knut A. Jacobsen ved Universitet i Bergen et foredrag om sikhismen, der også den 
nåværende tidsskriftredaksjonen var til stede.  Jacobsen har overfor oss påpekt at den 
redaksjonelle innledningen til artikkelen om Gurdwaraen i Lier i 2/2012, s. 31 er feilak-
tig. Her står det: “I 2010 fikk sikher i Norge sin første Gurdwara.”  Men som Jacobsen 
skriver til oss, åpnet sikhene på Alnabru sin Gurdwara allerede i 1983, i en tidligere villa. 
Vi ønsket å få fram at den første Gurdwaraen i Norge som har blitt reist til formålet, ble 
innviet i 2010, men det er unektelig noe annet enn det vi skrev. Redaksjonen beklager. 

Religion og livssyn er som kjent Religionslærerforeningens tidsskrift. I denne lederen 
har vi vist til ikke mindre enn fire foreningsarrangementer tilbake i tid og to som ligger 
foran. Mange av bidragene i tidsskriftet har sitt utspring her. Med dette utgangspunk-
tet går redaksjonen ut og ber om flere artikler som kan kaste lys over aktuelle temaer 
og bidra til fagutvikling og fagdebatt innenfor religion og etikk-faget og RLE-faget.  
Redaksjonen ønsker tilbakemeldinger på både innhold og profil fra våre lesere og 
mottar gjerne innspill til temaer som det er behov for å få belyst. 

oak
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Artikkelforfatteren kom i 2011 med boka Humanisme «først og 
fremst et menneske».

Enklest mulig – men ikke enklere
Om humanisme og 
humanismeundervisning
Per Anders Aas

«When it comes to humanism, nothing could be more suspect than clarity», sier 
litteraturviteren Tony Davies i boka Humanism, som er den klokeste og – dessverre 
for Davies – mest klargjørende humanisme-framstillingen jeg vet om. Så vær på vakt.
Hva er humanisme? Ordet brukes i ulike betydninger: en klassisk orientert kulturbe-
vegelse, et moderne ikke-religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd 
og velferd. Altså trengs begrepsavklaringer. Men en fortsatt flertydighet må respek-
teres. Ellers kan klarhet bli suspekt.

En tom metafor?
Spør vi norske skoleelever, vil mange si at humanisme er å tro på mennesket i motsetning 
til å tro på Gud – å tenke selv i motsetning til å følge bud. Men det var ikke dette det hand-
let om da samfunnet søkte mot humanismebegrepet seinsommeren 2011. Det som sam-
let var ikke det sekulære, men vissheten om hvert enkelt menneskes ukrenkelige verdi.

«Mennesket i sentrum» er en fellesnevner for humanisme i ulike varianter. Et slikt bilde 
sier lite i seg selv, men hører til hva noen lingvister har kalt Metaphors we live by: «Opp» 
og «ned» er positivt og negativt. Sentrum er godt, ikke periferi. Men sentrum er et sted, 
ikke en verdi. Ikke alle vil bo der. «Mennesket i sentrum» kan bli en metafor på tomgang.

«It comes into focus»
Rombildet er imidlertid vanskelig å unngå, og utfordringen blir å gi det innhold. Jeg 
følger The Cambridge Dictionary of Philosophy, der humanisme ikke defineres som en 
tankeretning, men et perspektiv:

It comes into focus when it is compared with two competing positions. On the one 
hand, it can be contrasted with the emphasis on the supernatural, transcendent 
domain, which considers humanity to be radically dependent on divine order. On 
the other hand, it resists the tendency to treat humanity scientifically as part of the 
natural order, on a par with other living organisms. Occupying the middle position, 
humanism discerns in human beings unique capacities and abilities, to be cultivated 
and celebrated for their own sake.

Altså en rommetafor: midtposisjonen. Å sette mennesket i sentrum betyr å se det som 
et autonomt subjekt, ikke umyndiggjøre det – ikke redusere det til en funksjon av noe 
annet, til en kasteball i gudenes eller naturens hånd.

Men en «ren» humanisme blir i realiteten en abstraksjon. Mot religiøs umyndig-
gjøring har humanismen alliert seg med naturen og realisert seg som sekulær; mot 
naturalistisk umyndiggjøring har den søkt mot ånden og realisert seg som idealistisk/
religiøs. Alltid bindestrekshumanismer. Tilsetningene gir smaken.

«Først og fremst et menneske»
Metaforen kan utvides til det horisontale, individ og samfunn. Kanskje er denne di-
mensjonen vel så interessant som aksen religiøs/sekulær. Når Nora i Et dukkehjem 
sier hun er «først og fremst et menneske», motsier hun Helmers umyndiggjørende 
definisjon av henne som «først og fremst hustru og mor», altså en funksjon av ham 
selv eller barna. Men det kan også hevdes at Nora løsrevet fra sine relasjoner er en 
abstraksjon.

«Mennesket i sentrum» er en formal bestemmelse som ikke innebærer en entydig 
verdi, men som jeg finner nyttig som ramme i en lærebok. Her prøver jeg å se ulike 
humanismer i forhold til hverandre – og i forhold til menneskeverdet. Hva skjer når 
mennesket blir forstått først og fremst – ikke som et menneske, men som en funksjon 
av noe annet: en ideologi, en rase, en religion, en nasjon?

Og på den annen side: Er «mennesket i sentrum»-ideen alltid det beste vern om 
menneskeverdet? Kan en forestilling om mennesket som satt ut av sentrum, de-sen-
trert, definert som mottaker og ikke som ressurs med en gitt natur eller essens, være 
et korrektiv til en essensialistisk forståelse som setter det autonome subjekt med sine 
kvaliteter i sentrum?

Tony Davies kaller humanismen «the myth of essential and universal Man» og viser 
hvordan forestillingen om det essensielle og universelle mennesket er blitt imøtegått 
av en filosofisk antihumanisme med et dypt «humanistisk» motiv. Han finner et 
alternativ til essensialismen hos Lévinas, der mennesket blir definert i møte med den 
Andre – «settes i akkusativ», som Asbjørn Aarnes her hjemme har formulert det.

Begrepet i bruk
Humanismens begrepshistorie gir flere forankringspunkt: antikkens humanitas om 
det spesifikt menneskelige, renessansens umanista om en lærer i antikke og «men-
neskelige» studier, og 1800-tallets humanismus om et program for klassisk dannelse. 
Debatten om humanioras dannelseskraft er stadig aktuell, men det er ikke i dette 
sporet diskusjonen om bruken av ordet humanisme nå utspiller seg.

Filosofen Kate Soper har pekt på et skille i dagens bruk av humanismebegrepet: For 
tyske og franske filosofer er humanisme lik antroposentrisme; for britiske og ameri-
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kanske lesere er det nærmest synonymt med ateisme. Samme skille fins i Norge: et 
generelt «mennesket i sentrum»-perspektiv med vekt på menneskets unike verdi 
og uantastelighet – og en smalere posisjon: livssynshumanisme med tro på det men-
neskelige i motsetning til det guddommelige. Den andre bruksmåten kan ses som en 
variant av den første, med sentrale felles verdier.

Flere mindre engelskspråklige ordbøker har i dag sekulær humanisme som enebetyd-
ning, men det fins også oppslagsverk – som den svenske Nationalencyklopedin – som 
går til den motsatte ytterlighet og ikke nevner noen verdslig variant.

Den sekulære tolkningen er heller ingen selvfølge i den engelsktalende verden. Da 
institusjonen Fritt Ord og The New York Review of Books i 2010 satte begrepet på dags-
ordenen med Oslo-konferansen “Humanism: Within the West, Beyond the West”, 
ble ikke humanisme knyttet til sekularisme, men til menneskerettigheter, personlig 
verdighet og velferd. Det som kunne sette mennesket ut av sentrum – frata det myn-
dighet og verdighet – var både religiøst, politisk og økonomisk motivert undertryk-
kelse.

Ser man humanisme i forhold til akademiske fagtradisjoner, kan det hevdes (som 
Tarald Rasmussen gjør i sin omtale av Dag Hareides humanisme-bok på nettstedet 
Salongen) at den norske sekulærhumanismen er transformert fra en naturvitenskapelig 
forankret religionskritisk profil på 1950- og 60-tallet til en samfunnsvitenskapelig for-
ankret humanisme på 80- og 90-tallet. Man kunne legge til at tradisjoner fra et tredje 
Blindern-fakultet – det humanistiske – har syntes mindre dominerende som premiss-
giver for Human-Etisk Forbund enn for litterære og filosofiske fora som Humanistisk 
Kollegium/Humanistisk Seminar eller Svenska Humanistiska Förbundet.

Det normative
I min bok tar jeg utgangspunkt i et generelt mennesket i sentrum-perspektiv og prøver 
å holde meg i lufta over de ulike humanismevariantene før jeg lander på en normativ 
drøfting: forholdet til menneskeverdet. Da blir religionen – hvis den framstår som 
totalitær – en av flere mulige trusler, men ikke humanismens definerende motpol.

Det blir den heller ikke for Dag Hareide, som etablerer et normativt fotfeste ved å 
definere humanismen i seks punkter, med menneskeverdet som fundament. Det er et 
godt grep i forhold til bokas intensjon: å si hva humanisme kan bety som verdigrunn-
lag for Norge.

Hareide og jeg har mye felles. En terminologisk forskjell følger av vinklingen: Med 
min formale humanismedefinisjon blir antihumanisme – forstått som anti-essens-
ialisme eller de-sentrering – ikke per definisjon negativt. Ut fra Hareides normative 
definisjon blir antihumanisme trusler mot menneskeverdet. Slik må det være når hu-
manismen skal ta form som verdigrunnlag. Det er uproblematisk, så lenge vi vet hva 
vi snakker om.

Det sekulære
Hva så med humanisme i verdslig variant? «Humanismen er et livssyn som setter 
mennesket i sentrum og fremhever den enkeltes menneskeverd, selvstendighet, ukren-
kelighet og iboende verdighet», heter det i innledningen til «Norsk humanistmani-
fest 2006», vedtatt av Human-Etisk Forbund. Definisjonen samsvarer med Hareides 
og bør kunne bidra til et felles verdigrunnlag. Men: «I Norge er dette livssynet også 
kjent som humanetikk», heter det videre. Da spør jeg: Vil en slik sentrumsorientert 
humanismedefinisjon nødvendigvis implisere sekularitet?

Under «Humanisme» på Human-Etisk Forbunds nettsted ligger også en lettlest inn-
føring, tilrettelagt bl.a. for skoleelever, som åpner slik: «Finnes det en Gud – eller flere 
guder? Er det et liv etter døden? Finnes det synske mennesker? […] Dersom svarene 
dine er ‘neppe’, ‘nei’ eller ‘niks’, så er det mulig at humanismen er det livssynet som står 
deg nærmest.» Denne vinklingen samsvarer med sekulærhumanisten Richard Nor-
mans forståelse: Humanisme, i den betydning han vil bruke ordet, er «et forsøk på å 
tenke over hvordan vi bør leve uten religion».

Innledningene til manifestet og populærversjonen viser en spenning mellom det kon-
struktive og det kritiske i livssynshumanismen. Det kritiske er stadig et levende ele-
ment. Det konstruktive er en ambisjon om å formulere en tro på mennesket uavhen-
gig av religiøse begrunnelser, forankret i FNs menneskerettighetserklæring. Denne 
forankringen gir også en plattform for samhandling på tvers av religioner og livssyn. 

Hva gjør vi i skolen?
I samfunnet møter vi altså et samspill og en spenning mellom ulike humanisme-
forståelser. Hvordan formidle dette i skolen?

For å si det med Einstein: Gjør det så enkelt som mulig – men ikke enklere.

I skolen er humanismen aktuell på tre måter: 1) som del av et felles verdigrunnlag på 
tvers av fag (jf. formålsparagrafen), 2) i vid forstand som et historisk tema og aktuelt 
perspektiv i mange fag, f.eks. samfunnsfag, historie og filosofi, religion og etikk, og 3) 
i avgrenset forstand som emne i fagene RLE og religion og etikk, som livssynshuman-
isme på linje med religionene. Jeg vil si litt om de to siste bruksmåtene, så kan leseren 
trekke linjer til den første.

Humanisme som livssyn
Humanisme som livssyn i RLE og i faget religion og etikk betyr i praksis (uten at det 
er en selvfølge) livssynshumanismen slik vi møter den i HEF. Den må behandles etter 
samme retningslinjer som religionene: objektivt, kritisk og pluralistisk, som det heter 
i opplæringsloven. Den skal framstilles respektfullt – «innenfra» i den forstand at 
tilhengerne skal kunne kjenne seg igjen. Men skolen skal ikke være et passivt mikro-
fonstativ; den skal også gi et faglig utenfra-perspektiv. Og da ser jeg to utfordringer:
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bestemt essens, ender i fascismen, mener Sartre. Den filosofiske diskusjonen om hu-
manismen handler mye om dette. Er bildet av mennesket – menneskets essens – noe 
som fins eller noe vi finner opp?

Etter sommeren 2011 så vi at menneskets bilde fins: Avisene viste 77 ansikter, alle 
unike og umistelige. Samtidig skjønte vi at menneskets bilde ikke fins, at det er åpent. 
Vi så en ufattelig ondskap, men også folk som spontant risikerte livet for å hjelpe. Hvis 
det er evnen til å velge – være anti-naturlig – som skiller mennesket fra andre skap-
ninger, blir det spesifikt menneskelige knyttet til ansvar.

*
Artikkelen bygger dels på teksten «Humanisme – hva er det?», publisert på Salong-
en – nettstedet for filosofi og idéhistorie 21.11.11. Her fins også litteraturhenvisninger. 
(http://salongen.no/-/bulletin/show/704375_humanisme-hva-er-det)

 Den ene er at det er lett å gå i samme fella som med nyreligiøsitet: å undervise reduk-
sjonistisk. Fordi vi har å gjøre med et moderne fenomen, er det lett å si at det «egent-
lig» er noe sekundært: vi kan se impulser fra ulike retninger, som underforstått er noe 
mer ekte eller primært. Men dette gjelder alle religioner og livssyn. Alle er hybrider. 
Kristendommen kan også, sett fra utenfra-perspektiv, reduseres til et produkt av sine 
forløpere. Vi skal både anerkjenne hva religioner og livssyn faktisk er, og analysere hva 
de kommer fra – men ikke redusere hva de er til hva de kommer fra.

Den andre utfordringen – om vi skal kombinere saklighet og innenfra-perspektiv – 
oppstår hvis livssynets selvframstilling er vevd sammen med en forenklet eller feil 
framstilling av andre livssyn. Det kan vi finne hos Norman, og til dels i antologien 
Verdier og verdighet, satt på spissen: Religiøse mennesker er opptatt av livet etter døden, 
humanister av livet før døden. Religiøse mennesker følger guddommelige bud, hu-
manister bruker sin fornuft. Så enkelt er det ikke. Det er nok av religion uten refleks-
jon, og den er farlig – men poenget i protestantisk teologi, dvs. grunnlaget for norsk 
mainstream-kristendom, er at fordi evigheten er Guds sak, skal mennesket i stedet 
bruke kreftene på medmennesket og livet her og nå. Moral skal forankres i fornuft. 
Skal vi undervise objektivt, kritisk og pluralistisk, må også dette fram.

Igjen: enklest mulig, men ikke enklere. Vi skal unngå stereotypier. Vi skal problema-
tisere livssynshumanismens framstillinger av religion, men også stereotype framstill-
inger av livssynshumanismen. Det er stor spennvidde i HEF, en rik refleksjon og 
meningsbrytning bak de medievennlige forenklingene. Det viser ikke minst Paul 
Knutsens historie til 50-årsjubileet.

Humanisme som perspektiv
I min bok setter jeg opp noen saker på en felles humanistisk samtaleagenda. Skal jeg 
ta fram et generelt poeng, vil jeg vise til idéhistorikeren Jonas Hansson, som heller 
enn å se humanismen som et begrep eller en idé, vil se diskusjonen om den som «en 
fortgående kamp om definitionen av det mänskliga».

I Pico Della Mirandolas tale om menneskets verdighet sier Gud til Adam at i stedet for 
å gi ham én bestemt egenskap, som dyrene, lar han ham selv få gi sitt liv form, velge om 
han vil leve som en engel eller et dyr. Det menneskelige er altså ikke en bestemt natur 
eller essens. Filosofen Luc Ferry følger opp Pico og sier at mennesket er den eneste 
skapningen som kan være anti-naturlig. I det anti-naturlige ligger også at det er den 
eneste skapningen som kan være utspekulert ond.

Ferry trekker linjen fra Pico til Sartre, som også ser mennesket som fritt fra en gitt 
natur, et bilde som definerer det. En humanisme som dyrker mennesket i form av en 

Per Anders Aas (f. 1956)
• Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
• E-post: peranders.aas@hioa.no
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Artikkelforfatteren kom i 2011 med boka Hva er humanisme.

Tanker om humanisme i skolen
Dag Hareide

I skolen møter vi ordet humanisme på tre måter: 1) Som et formål for selve skolens 
virksomhet, 2) som et ord i forskjellige fag: samfunnsfag, kunst, filosofi, historie – hvor 
det skal redegjøres for hva humanisme har betydd gjennom historien og i forskjellige 
samfunn, og 3) som et ord i RLE, mest brukt med tilleggsordet livssyns-humanisme.

Et felles verdigrunnlag
Skolen og barnehagen har fått hver sin nye formålsparagraf. Bare én setning er lik i de 
to formålsparagrafene. Setningen er slik: ”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 menneskeret-
tane.” Det var denne setninga som skapte desidert mest diskusjon i utvalget som lagde 
forslaget. Diskusjonen både der og i offentligheten sto særlig om adjektivet ”kristen”, 
mens adjektivet ”humanistisk” snek seg inn uten særlig debatt – til tross for at det var 
et nytt ord i formålet.
Rett etter vedtok Stortinget en ny paragraf 2 i Grunnloven – den såkalte verdipara-
grafen: ”Verdigrundlaget forbliver vaar kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov 
skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettigheder.” Samtidig har EU innført ord-
et humanistisk i Lisboatraktaten som er det nærmeste vi kommer en grunnlov i deres 
lovverk. Der sier de at traktaten ”har latt seg inspirere av Europas kulturelle, religiøse 
og humanistiske arv som er grunnlaget for utviklingen av de universelle verdiene: 
det enkelte menneskes ukrenkelige og umistelige rettigheter, samt frihet, demokrati, 
likhet og rettstaten”.
 
Ordet ”humanistiske arv” har altså ikke bare blitt et verdigrunnlag for en million men-
nesker som har norske skoler og barnehager som arbeidsplass, men også for landet 
Norge og de fleste land i Europa. 
 
Normativt og deskriptivt
Jeg vil notere tre tanker ut fra dette: 1. Humanisme som formål blir åpenbart den vik-
tigste betydningen av ordet for skolen. Det må overordnes mer spesifikke betydninger 
av ordet som kan dukke opp i undervisning i fag som historie og RLE. 2. Det er et 
ord som prøver å samle rundt et felles verdigrunnlag på tvers av kulturer, religioner, 
livssyn, ideologier – men som samtidig setter grenser mot det antihumanistiske. 3. 
Det er et ord som er normativt og dermed sier hva vi ønsker at ordet skal bety i dag, 
ikke hva det faktisk betydde før. Det skal dekke det positive som vi ønsker for våre 

barn. Det må ikke hindre oss i å kunne behandle ordet deskriptivt i undervisningen og 
vise hvordan ordet har blitt misbrukt til for eksempel europeisk kolonialisme, manns-
sjåvinisme m.m. i historien. (Slik vi også må gjøre med ordet ”kristen”.) 

Det er altså en spenning mellom humanisme som et normativt formål for skolen, og 
humanisme som et begrep som har blitt brukt på forskjellige måter opp gjennom his-
torien. Dette kan være forvirrende, men her finner vi kanskje en nøkkel til en pedago-
gisk behandling av dette som blir spennende. Blir det bare normativt kan det ende i en 
kjedelig prektighet. Blir det bare deskriptivt kan det miste utfordring til engasjement.

Menneskeverdet
Det normative innholdet ligger i tekstene nevnt over. Formålsparagrafen begynner 
med ”respekt for menneskeverdet…” og ender i ”forankring i menneskerettighetene”. 
Om vi skal lete etter humanismens kjerne, mener jeg det er best å starte i innledningen 
til Menneskerettighetserklæringen fra 1948. I forordet kommer et menneskesyn til 
syne: “Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter 
for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred 
i verden.” Dette er kort sagt: menneskeverdet. Og den første artikkelen lyder slik: ”Alle 
mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter…” Dette lyder selvsagt for oss 
i dag. Nærmest litt kjedelig. Men det er overhode ikke selvsagt – verken før, nå eller i 
framtiden – verken i praksis (det vet vi jo), men heller ikke i teori.  
Det var et middels mirakel at Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt. De fleste 
land i verden var autoritære regimer som diskriminerte ut fra klasse, religion, rase eller 
kaste. Heller ikke seierherrene ønsket den: Stalin var i mot. Churchill var likegyldig. 
Roosevelt ivret for det, men han var død og hans etterfølger var skeptisk. Erklæringen 
ble vedtatt fordi noen enkeltmennesker, organisasjoner og små land sto på. Hadde det 
tatt litt lenger tid, ville den kalde krigen lukket muligheten. Det var kanskje først opp 
mot 1990-tallet at menneskerettighetene fikk en rolle som universell moralsk diskurs. 
Statsledere må i dag i det minste late som de følger dem, for å bli respektert.

Europeiske skygger
Nå liker vi å tenke at menneskerettighetene kom som en følge av den europeiske 
tradisjonen med demokrati og rettsstat. Jeg mener at det representative demokratiet 
er Vestens viktigste politiske gave til verden. Men da må vi også se nærmere på skyg-
gesidene. Det var store begrensninger i menneskeverdet. 
Thomas Jefferson skrev de berømte ord i den amerikanske uavhengighetserklæringen: 
”Vi holder disse sannhetene for å være selvinnlysende; at alle mennesker er skapt like; 
at de har blitt utrustet av Skaperen med visse uavhendelige rettigheter”. Men likheten 
var ikke selvinnlysende. Han var slaveeier. De eneste som fikk stemmerett var menn 
med eiendom – og ikke mennenes eiendom som bl.a. var slaver og kvinner. Da den 
franske revolusjonen heiste fanen for frihet, likhet og brorskap, så økte slavehandelen 
– og de ga slaveskipene nye navn som: ”frihet”, ”likhet” og ”brorskap”. Kvinnene fikk 
ikke stemmerett i Frankrike før i 1944. Menneskeverdet ble definert ut fra eiendom og 
kjønn. Det tok århundrer med kamp for å delvis rette opp dette.
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En annen begrensning var etnisitet. Da Norge gjennomførte parlamentarisk demo-
krati og var et av de første land i verden som innførte allmenn stemmerett – økte 
undertrykkelsen av våre minoriteter samer og de reisende. I 1934 vedtok det norske 
storting mot én stemme en tvangssteriliseringslov med rasistiske begrunnelser og 
konsekvenser – noe vi først de siste par tiår har tatt et oppgjør med. 

En tredje begrensning var statsborgerskapet. England var et land som med rette kunne 
være stolt av sitt demokrati. Men samtidig styrte de halve verden som kolonier. Men-
neskerettighetene begrenset seg til dem med statsborgerskap. Menneskeverdet stop-
pet ved landegrensene. Denne nasjonalismen sliter vi fortsatt med.

Menneskerettighetserklæringen var en universell revolusjon som brøt med disse 
vestlige tradisjonene. USA måtte ta oppgjør med sine raselover som forbød giftermål 
mellom svarte og hvite. Europeiske land måtte ta et oppgjør med sin kolonialisme. 
Norge måtte ta et oppgjør med behandling av minoriteter. Og lengst inne sitter opp-
gjøret med den selvsentrerte nasjonalismen.

Menneskeverdet og dets følgesvenner
Menneskeverdet kan ikke bevises. Noen begrunner det religiøst (”Skapt i Guds bil-
de”), andre begrunner det filosofisk (mennesket skiller seg fra dyrene med sin for-
nuft). Menneskeverdet blir på en måte aksiomet, fundamentet som man må velge å ta 
utgangspunkt i. Da verdens nasjoner samlet seg etter annen verdenskrig, etter atom-
bomben og holocaust og skapte FN, uttalte de at vi må ”gjenskape troen på fundamen-
tale menneskelige rettigheter”. Menneskeverdet var ikke selvsagt. 

Men om vi nå tar dette utgangspunktet – som i formålsparagrafen, så følger det gjerne 
en del andre verdiord: solidaritet, nestekjærlighet, likeverd, åndsfrihet, tilgivelse, dan-
nelse, kritisk og vitenskapelig tenkemåte, medansvar m.fl. Jeg har prøvd å samle dette i 
noen ord som dekker forskjellige områder hvor vi kan gjenkjenne humanismen: 

Den gylne regel (ETIKKEN) – at vi skal behandle andre slik vi ønsker de skal be-
handle oss. En regel vi finner i det fleste verdensreligioner, i klassisk filosofi og hu-
man etikk, og i første artikkel i menneskerettighetserklæringen: …” (Mennesker) er 
utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.”

Dannelse (PEDAGOGIKKEN) som handler om at vi må lære å bli medmenneskelige. 
Humanistene i renessansen og opplysningstiden skapte pedagogiske dannelsesbeveg-
elser, og de humanistiske fagene. Mennesker er ikke nødvendigvis ”gode på bunnen”, 
men at vi kan lære å gjøre det gode. Dannelsens pedagogikk har front mot den instru-
mentelle målstyring og fagidiotien. Målet kan ikke bare være å ha forsprang på PISA 
og i human kapital i BNP. Det er ikke lurt å ha forsprang om vi er på vei mot stupet. 

Demokrati (POLITIKKEN) med rettstaten. Demokrati er et rammeverk som skal gi 
mulighet for at rettferdighet, likeverd, frihet og fred får gjennomslag i samfunnet.

Den frie, kritiske tanke (ERKJENNELSESTEORIEN) som bruker den feilbare for-
nuften med medfølende samvittighet som en felles erkjennelsesvei. Humanismen 
dyrker åndsfrihet opp mot autoritær politikk og fundamentalistisk religion. Men også 
fornuften kan undertrykke, så friheten blir det viktigste.

Dialogen (KOMMUNIKASJON) – den frie kritiske tanke trenger en felles herredøm-
mefri samtale, demokratiet trenger dialogen: ”Demokratiets væsen er nemlig ikke be-
stemt ved afstemningen, men ved samtalen, forhandlingen, ved den gensidige respekt 
og forståelse, og ved den heraf fremvoksende sans for helhedens interesse”, sier den 
danske kirkehistorikeren Hal Koch (Koch 1991: 23).

Dette er et forsøk på en definisjon av humanisme som en norm for skolen – den kan 
sikkert gjøres bedre. Den skrives nå og fra utsiktspunkt Norge. Kanskje kan vi si som 
noen av oss foreslo for formålsparagrafen: ”Best før år 2020”.
 
Vi er alle bindestreks-humanister
Humanismen som er presentert i formålsparagrafen, ligger på ”verdienes mellomnivå”. 
Over ligger det spørsmål av religiøs og filosofisk art som humanismen ikke svarer på. 
Det er spørsmål som: hva er virkeligheten, hva er meningen med livet, hvorfor er det 
lidelse og død, og hvorfor kan jeg tro på menneskeverdet? I det hele mange hva er- og 
hvorfor- spørsmål. Her finnes mange forsøk på svar, og mennesker kaller seg agnostik-
ere, kristne, muslimer, panteister, rasjonalister, nyttefilosofer, postmodernister m.m.

Under har vi de mer praktiske spørsmål, som hvordan oppnår vi frihet og likeverd? 
Hvordan forholder vi oss til makt og penger? Her finnes mange hvordan-spørsmål. 
Svar her er mer tydelige i politiske ideologier som sosialisme, liberalisme osv, og i 
forskjellige retninger innen pedagogikk, psykologi og andre tankesystemer om men-
neskers handlinger.

Humanismen blir noen grunnleggende holdninger og verdier som mangler svar på 
flere hvorfor- og hvordan-spørsmål. Jeg mener at dette ”uferdige” er et kvalitetstegn 
for humanismen – i motsetning til ferdige ideologier, livssyn og filosofier. Dermed kan 
det være mer åpent, og ikke et lukket system. Humanismen bygger på en gylden regel, 
men har ikke en egen moralfilosofi. Humanismen har en idé om dannelse, men ingen 
klar pedagogisk teori. En støtte til demokratiet, men ingen egen politisk ideologi. En 
idé om den frie tanke, men ingen systematisk erkjennelsesteori. En holdning for dialog, 
men ingen utviklet kommunikasjonsteori, og det er en holdning til dialog som åpner 
for nye innsikter. Bare i forankringen i menneskeverdet finnes det noe fundamentalt.

Derfor blir en humanist lett en bindestreks-humanist. Et ord som skal fungere som 
verdigrunnlag for det norske folk i grunnlov og skolens formålsparagraf, må ha denne 
fleksibiliteten. Det er ikke bra om en politisk gruppe, religion eller livssynsgruppe tar 
monopol på begrepet. Noen hevder for eksempel at siden menneskeverdet ikke kan 
bevises ut fra empiri, må man tro på noe transcendent for å begrunne menneskever-
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det. Dermed må man være religiøs for å være humanist. Andre mener at religiøs tro 
tar vekk oppmerksomheten fra mennesket, og at ordet humanisme utelukkende kan 
brukes om ikke-religiøse. En slik diskusjon er legitim, men som en definisjon vil det 
enten ekskludere (ikke)religiøse eller i beste fall gjøre dem til en slags B-medlemmer 
av humanismen. Min motpåstand er: En religiøs som ikke kan godta at en ateist kan 
være humanist, er ikke en humanist, og en ateist som ikke kan godta at en religiøs kan 
være humanist, er ikke en humanist. 

Humanismen er noe begrenset og enkelt: et minste felles multiplum. Og humanis-
men er noe stort og overgripende: et største felles mål for disse religionene, filoso-
fiene og politiske ideologiene. Men det omfavner ikke alle. Det mangler ikke kraft til 
kritikk. Det finnes kristne og ateister som ikke er humanister. Det finnes sosialister 
og liberalere som ikke er humanister. Og en fascist og rasist kan ikke være humanist. 
Humanismen både samler og skiller. 

Humanismens historie
Jeg har konsentrert meg om bruken av ordet humanisme som formål i skolen. Det var 
også utgangspunktet for min bok om temaet. I boka har jeg også prøvd å si noe om 
humanismens historie i Europa, sammenligne med retninger innen kinesisk, islamsk 
og afrikansk tenkning og diskutere aktuelle tema. Per Anders Aas har skrevet en bok 
som er mye mer omfattende og grundig når det gjelder den europeiske historien. 
Det finnes mye arroganse og undertrykkelse i humanismens navn. Det er viktig når vi 
snakker om ”den humanistiske arv”. Kristne må stå til ansvar for korstog og inkvisisjon. 
Det er sunt. Ateister burde tenke over hva som forener dem med Stalins ateistiske 
eksperiment. Vitenskapstilhengere burde tenke over hva som gjorde at rasismen 
ble en vitenskapelig teori, at homofili ble en psykiatrisk sykdom og atombomben 
laget. Demokratitilhengere bør se hvordan demokrati fungerer som et forsvar for 
urettferdig fordeling mellom fattige og rike land. Dette er poenget med å knytte 
de løse verdiordene som likeverd og solidaritet i formålsparagrafen med historiske 
tradisjoner. Honnørordet humanisme er ikke unntatt. I 1999 deltok Norge for første 
gang i en angrepskrig siden tyttebærkrigen mot svenskene i 1788 – vi bombet for 
menneskerettighetene, en humanitær intervensjon.

Litteratur
Hal Koch, Hvad er demokrati?, København 1991 (utgitt første gang i 1945).
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Første del av denne artikkelen er skrevet av Arnfinn Pettersen, 
andre del av Hans Christian Nes. Begge er rådgivere i Human-
Etisk Forbund.

Et livssyn for dyr med fornuft 
og moral: Humanisme som 
livssyn – og hvordan undervise 
om det.
Hans Christian Nes og Arnfinn Pettersen

Del 1: Om humanisme
Humanisme er en betegnelse som kan bety flere ulike ting, også i livssynssammenheng. 
Det gir for eksempel mening å snakke både om kristen og muslimsk humanisme. Al-
likevel velger Human-Etisk Forbund (HEF), på linje med forbundets søsterorganisas-
joner i en rekke land, å bruke humanisme som betegnelse på sitt eget, sekulære livssyn. 
 
I 2006 formulerte HEF Norsk Humanistmanifest 2006 (lenke, se litteraturliste). 
Manifestet ble til etter en lengre prosess, det var blant annet tema på to av forbundets 
landskonferanser. Manifestet var et svar på noen av de utfordringer en sekulær livssyn-
sorganisasjon, som ikke har noen hellige skrifter å forholde seg til, står overfor. Det er 
ikke en eviggyldig tekst eller en trosbekjennelse som man må slutte seg til for å kunne 
være medlem av forbundet. Det er ganske enkelt det man på et gitt tidspunkt ble enige 
om var den best mulige formuleringen av livssynets innhold. 
 
Allerede her dukker det opp to begreper som trenger å avklares. Det første er hva som 
legges i betegnelsen livssyn. Det andre er hva som kjennetegner denne sekulære hu-
manismen. Det er også viktig å se nærmere på hvordan den henger sammen med den 
bredere bruken av betegnelsen humanisme. Der vi i denne artikkelen bruker beteg-
nelsen humanisme alene, henviser den til den sekulære humanismen HEF står for. 
 
Annet avsnitt i manifestet begynner: “Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og 
menneskesyn er basert på fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, empati og 
medmenneskelighet.” Her oppsummeres de tre delene som det er vanlig å si til sam-
men utgjør et livssyn: En virkelighetsforståelse, en etikk og et menneskesyn. Disse tre 
delene henger tett sammen, det gir allikevel mening å se på dem hver for seg.
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Humanismen er rasjonell. Dens virkelighetsforståelse er “basert på fornuft og erfar-
ing” og på “rasjonell og kritisk tenkning”.  “Humanismen vokste ut av den samme 
tradisjonen for fri tenkning som gav opphav til moderne vitenskap,” heter det i mani-
festet.  Dette knytter livssynet tett opp til en vitenskapelig tenkemåte, eller kanskje 
heller til de idealer som preger vitenskapen på sitt beste. 
 
Disse idealene er slik formulert i manifestet: “Humanismen fremholder verdien av 
undring og anser at pålitelig, etterprøvbar kunnskap blir til gjennom en pågående 
prosess av observasjon, evaluering og revisjon. Vitenskapelige teorier og resultater er 
ikke eviggyldige sannheter og må underlegges kritisk granskning og etterprøving.” 
 
Samtidig understreker manifestet at vi må være kritiske også til vitenskapen: 
“Teknologi og vitenskap er midler til å skape en bedre verden, men må anvendes med 
varsomhet. Vitenskapen gir metodene, vi har alle et ansvar for å fastsette målene.” 
Hvilke mål vi ønsker å oppnå handler like mye om livssynets to andre pilarer, etikken 
og menneskesynet. 
 
Om etikken sier manifestet: «Humanister anser at moralske verdier har sin basis i 
menneskets natur og erfaringer og at de har vår forståelse og omsorg for andre som 
grunnlag.» Denne etikken er dennesidig, det vil si at den er skapt av mennesker, for 
mennesker, i denne verden. Det er en human etikk. Eller en humanetikk, om du vil. 
 
Denne humane etikken henger nært sammen med humanismens menneskesyn, noe 
som fremkommer av neste setning: «Vi har en naturlig evne til å leve oss inn i andres 
situasjon, som kommer til uttrykk gjennom vår samvittighet og som gjør oss til mor-
alske vesener.»
 
Humanismen er uten en guddommelig dimensjon. Det har dramatiske konsekvenser 
for menneskesynet. Mennesket er et produkt av evolusjonen, på linje med alle an-
dre dyr. Vår evne til empati og vår samvittighet er naturlige evner, produkter av vår 
evolusjon. Mennesket er grunnleggende et flokkdyr, vår utvikling har foregått innen-
for rammene av flokken og så vel empati og samvittighet som evnen til samarbeid og 
behovet for normer og regler er fundamentale deler av det å være menneske. 
 
Vi er med andre ord dyr med fornuft og moral. Og som dyr flest skal vi dø. Ingenting 
av det vi vet om verden tilsier at det skulle være noe liv etter døden. Livet er her og 
nå. Det er opp til oss å gjøre det beste ut av det, alene og i fellesskap med andre. Mani-
festet sier det slik: ”Tilværelsen har ingen forutbestemt mening; vi er frie til å skape 
mening og finne mål for våre liv. Fellesskapet har et ansvar for å legge til rette for at den 
enkelte skal kunne leve et rikt og meningsfullt liv på egne premisser.”
Men mening må skapes av noe. Den blir ikke til i et vakuum. Manifestet igjen: ”Hu-
manister lar seg inspirere av naturen og av den mangfoldige kulturen mennesker har 
skapt og skaper. Humanismen anerkjenner kunstens betydning for personlig utvikling 
og tilfredshet og fremholder dens evne til å gripe inn i og forandre våre liv.” 

Dette, i korte trekk, er det humanistiske livssyn slik det ser ut fra HEFs hjørne av livssyn-
slandskapet. Det er ikke alle som er tilfreds med en slik forståelse. For eksempel finnes 
det de som mener at et livssyn først og fremst handler om ens forhold til det guddom-
melige – og konsekvensene dette forholdet har for ens syn på tilværelsen. I et slikt pers-
pektiv er det sentrale med livssynet HEF forfekter dets ateisme – fraværet av en gudstro. 
 
Det er forståelig at det kan se slik ut fra et troende ståsted, der ens gudstro er et 
avgjørende element i ens identitet. Det er ikke like innlysende fra vårt ståsted. Fraværet 
av en gudstro virker ikke, i det minste ikke i vår sekulære del av verden, definerende 
på ens holdning til verden på samme måte eller i samme grad som en gudstro gjør det. 
Dette fraværet er helt enkelt ikke det sentrale aspektet ved humanismen som livssyn. 
 
Hvis man med et livssyn, slik humanister altså gjerne gjør, mener et trehodet troll 
bestående av virkelighetsforståelse, menneskesyn og etikk, er ikke det å være ateist i 
seg selv et livssyn. Det er et utgangspunkt for å velge livssyn, men ikke et livssyn i seg 
selv. Humanismen er et av flere livssyn man som ateist kan velge blant. 
 
Humanismen gir ikke svar på flere av de eksistensielle spørsmål som for eksempel 
kristendommen (i det minste delvis) besvarer. Men den gir, gjennom sin vekt på dan-
nelse og en fri, kritisk tanke, metoder for å besvare disse spørsmålene så godt det lar 
seg gjøre i fravær av en åpenbaring. 
 
Det som skiller livssynet humanisme fra for eksempel en kristen eller en buddhistisk 
humanisme, som gjerne deler mange av livssynshumanismens synspunkter på etikk og 
virkelighetsforståelse, er at humanismens kjerneverdier er en nødvendig del av livssynet. 
Man kan godt være kristen uten å være humanist. Man kan godt være buddhist uten å være 
humanist. Man kan derimot ikke ha et humanistisk livssyn uten å være, vel, humanist.  

Del 2: Å undervise om humanisme
Humanisme er utvilsomt et mangetydig begrep, og mange lærere vil kanskje ha erfar-
ing med mangetydighet som en pedagogisk utfordring. Spesielt når mangetydigheten 
kombineres med noe så abstrakt som teoretiske presentasjoner av et livssyn. 
 
Mindre utfordrende blir det ikke hvis humanismen skal studeres via begrepsdefini-
sjoner eller idéhistoriske analyser. Her har imidlertid Per Anders Aas levert et solid 
bidrag til en tilnærming det er lett å dele (Aas 2011): Ved å anlegge et ”menneske i 
sentrum”-perspektiv har vi et mulig orienteringspunkt, både ved studier av hvordan 
humanisme kommer til uttrykk i historien, og ved studier av den moderne livssyns-
humanismen.
 
”Mennesket i sentrum”-perspektivet griper noe helt grunnleggende ved humanismen, 
som også kan gjenfinnes i den sekulære humanismen. Men hvor skal man begynne når 
humanisme er tema i religions- og livssynsundervisningen? En mulighet er selvsagt å 
begynne med den moderne livssynshumanismen. Fordelen er at elevene får møte et 
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eksisterende livssyn, noe som kan gi abstraksjonene en ”jording” til levd liv. Samtidig 
er livssynshumanismen en så romslig ramme om enkeltmenneskers personlige livssyn 
at denne ”jordingen” lett kan bli klisjépregede lærebokkonstruksjoner.
 
Her er vi i grunnen fremme ved en hovedutfordring for et forsøk på å gripe den 
sekulære humanismen i undervisningssammenheng: Faren for overforenklinger og 
entydiggjøring av et mangfoldig livssyn. Det omtalte humanistmanifestet kan være 
et greit startpunkt, fordi det per i dag er det mest representative uttrykk for sekulær 
humanisme i Norge. Det kan være grunnlag for lærerens egen presentasjon av hu-
manisme, slik HEF fremstiller den. I så fall kan manifestet, sammen med Per Anders 
Aas’ kapittel ”Humanisme som livssyn” (Aas 2011: 129-160), være gode referanser 
for læreren. 
 
Styrken med manifestet er at de ulike delene også kan gjøres til gjenstand for elevenes 
egne kritiske undersøkelser i en klasse. I filosofien forstås kritisk tenkning ofte som å 
innta en åpen og undersøkende holdning. (Ut)dannelse på sitt beste er kanskje å trene 
elevene til å gjøre selvstendige undersøkelser av stoffet som skal læres, og det fordrer 
en åpen og undersøkende holdning.
 
Å innta en åpen holdning kan i denne sammenhengen bety at elevene så fordomsfritt 
som mulig forsøker å forstå hva teksten sier. Denne delen av undersøkelsen knytter 
an til læreplanens krav om at elevene skal lære om ulike religioner og livssyn. For-
målet blir således, gjennom fortolkning av teksten, å forsøke å forstå hva HEF mener 
sekulær humanisme er. Det knytter også an til sentrale kompetansemål i læreplanene 
for henholdsvis ungdomstrinnet og videregående opplæring.  
 
Neste del er kanskje vel så viktig, om enn underbetont i dagens læreplaner, å trene 
elevene i å foreta selvstendige undersøkelser og vurderinger av lærestoffet. Med den 
nye formålsparagrafen av 2008, er kritisk tenkning kommet inn som ett av flere formål 
med opplæringen. Dette er en ferdighet som absolutt hører hjemme i et fag som tar 
opp filosofi, livssyn og religion. Kritisk tenkning er ikke en evne som utvikles av seg 
selv uten trening. Det er et kulturskapt fenomen som er tett knyttet til både filosofi, 
vitenskap og humanistisk tradisjon (og livssyn). 
 
Kritisk tenkning er også et viktig anliggende i humanismen. I utdanningssammen-
heng har humanister vært opptatt av å fremme selvstendig og kritisk tenkning, fordi 
autonomi er en sentral verdi i livssynet. I et religions- og livssynsfag er selvstendig 
tenkning viktig fordi elevene ikke skal preges til et spesielt livssyn, men få hjelp til å 
orientere seg, utvikle dypere forståelse og, eventuelt, skape sin egen livssynsidentitet.  
 
Derfor kan utvikling av evnen til kritisk tenkning i skolesammenheng sies å være en 
humanistisk grunnverdi og elevenes kritiske evner bør absolutt anvendes på humanis-
men. I HEF har vi i Humanistisk Konfirmasjon lagt stor vekt på samtalen som arena 
for kritisk tenkning. Vi ønsker at konfirmasjonskursene skal være noe mer enn en 

forelesningsrekke om ulike temaer. Det betyr ikke at vi nedvurderer kunnskapsfor-
midling. Å tilegne seg kunnskaper er nødvendig for å tenke selvstendig og kritisk, men 
det er ikke tilstrekkelig. 
 
Kritisk tenkning utvikles ikke ved at elever bare leser og hører på hva andre har tenkt. 
Deres tenkning må også utvikles gjennom øvelse og trening. Å tenke er en ferdighet 
på linje med å lese og skrive. Det er en ferdighet som kan utvikles gjennom trening, og 
samtaler er i så måte én god arena.
 
Sammenfattet kan vi si at i skolesammenheng kan elevene lære om humanisme både 
gjennom studier av tekster og tradisjon, og gjennom å trenes i utvikling av ferdigheter 
som kritisk tenkning. 

Litteratur
Norsk Humanistmanifest, (2006): human.no/Humanisme/Hva-er-humanisme/.
Aas, Per Anders (2011), Humanisme. «Først og fremst et menneske», Oslo.
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Replikkveksling om humanisme 
og humanisme i skolen 
Som omtalt i lederen ble bidragsyterne til de tre artiklene over bedt om å svare på hva hu-
manisme er og hvordan vi kan snakke om humanisme i skolen. Vi ba dem også kommentere 
hverandres bidrag. Nedenfor følger kommentarene. Vi håper denne replikkvekslingen kan 
stimulere til videre tenkning og debatt. Temaet er viktig for religion og etikk-faget og RLE-
faget. Interesserte kan sende innlegg til religionoglivssyn@gmail.com. Deadline for 1/2013 
er 15. januar. Øvre ramme for et innlegg er 5000 tegn med mellomrom. Vi ber om at innlegg 
tar utgangspunkt i synspunkter og bidrag trykket i dette nummeret.

Et mangfold av humanismer
Ordet «humanisme» er som Per Anders Aas påpeker, flertydig. Det betyr ulike ting 
i ulike sammenhenger. Det kan by på problemer, men ikke mer enn mange andre ord 
vi omgir oss med, som «kultur», «folk» eller «tradisjon», som har så mange ulike 
betydninger at vi bør klargjøre hva vi mener med dem når vi bruker dem. 

Vårt utgangspunkt er livssynshumanismen, humanismen slik den ser ut fra et sekulært 
ståsted. Det betyr selvsagt ikke at vi ikke anerkjenner at det finnes andre forståelser av 
hva humanisme er.
 
Aas mener å ha funnet en motsetning i at Norsk Humanistmanifest 2006 åpner med 
en formulering av humanisme mange kan kjenne seg igjen i, men så fastslår at dette 
livssynet i Norge er «kjent som humanetikk». Til det er det å si at det selvsagt er 
livssynet som presenteres i manifestet som helhet som også er kjent som humanetikk.
 
Aas trekker også opp det han omtaler som «en spenning mellom det konstruktive 
og det kritiske i livssynshumanismen». Dette er en kunstig motsetning. Det å innta 
et «konstruktivt» standpunkt i livssynssammenheng, altså å utsi noe om et livssyns 
positive innhold og implikasjoner, innebærer, uavhengig av om den er uttalt eller ikke, 
en kritikk av standpunkter som står i motsetning til dette livssynet.
 
At man setter opp en gudstro som en motsetning til et sekulært livssyn, betyr heller 
ikke at dette fraværet av gudstro er det sentrale ved ens livssyn. I et land der bindingen 
mellom stat og kirke fortsatt er sterk og ett livssynssamfunn har betydelige privilegier, 
er det allikevel en naturlig motsetning å trekke frem.
 
Skal vi peke på en «hovedfiende» for livssynshumanismen, er det absolutismen og 
det totalitære – forestillingen om at sannheten er gitt én gang for alle og at vi alle må 
underkaste oss dens autoritet.

Ideologier som fascisme og leninisme og ulike former for religiøs fundamentalisme 
er humanismens fremste motstykker, ikke Den norske kirkes liberale – og på mange 
måter sympatiske – teologi.
 
Livssynshumanister har, for å stemme i med Hareides oppfordringer til ateister, 
selvsagt godt av å reflektere både over hvordan overgrep kan skje i ateismens navn 
og om livssynshumanismen som sådan har et potensial for ekstremisme. Ja, mer enn 
som så, et slikt forsøk på falsifisering kan sies å være en humanistisk plikt. I den grad 
humanismen kan sies å ha noen dyder, er det at man skal rette et kritisk lys mot sine 
egne standpunkt og overbevisninger, kanskje den viktigste.
 
Dette igjen henger nært sammen med Aas’ fokus på humanismen som dannelse. 
Humanister må, som alle andre, ta inn over seg ny (og etablert) viten fra både natur-
vitenskap, samfunnsfag og humaniora. Slik kunnskap kan og bør ha konsekvenser for 
hvordan vi skaper mening og mål for våre liv – og de er grunnlaget vi hele tiden må 
teste våre meninger og holdninger opp mot.
 
Dag Hareides forståelse av humanismen har et annet utgangspunkt enn vårt. Det er 
uproblematisk, så lenge vi kan enes om at begge er gyldige innefor sine egne rammer. 
De har konsekvenser for skolen på ulike nivåer. Hareides forståelse har betydning for 
undervisningen som sådan. I RLE-sammenheng er det derimot, som Aas påpeker, vår 
forståelse som er den direkte relevante.
 
Den mest relevante forskjellen på de to forståelsene kommer til syne i Hareides for-
mulering: «Humanismen som er presentert i formålsparagrafen, ligger på ‘verdienes 
mellomnivå’. Over ligger det spørsmål av religiøs og filosofisk art som humanismen 
ikke svarer på.» Det er riktig for Hareides forståelse av humanismen, men ikke for vår.
 
Heller ikke vår humanisme inneholder svar på disse spørsmålene. Men den innehold-
er etter vår mening de beste verktøy for å komme frem til så gode svar som mulig på 
spørsmålene. Og det er det beste et sekulært livssyn, i fravær av en fasit i form av en 
åpenbaring, kan by på.
 
I dette ligger det også at livssynshumanister kommer i ulike avskygninger. Vi finner 
ulike svar på disse spørsmålene. Samtidig må humanismen ha noen grenser. Norsk 
humanistmanifest 2006 var et forsøk på å trekke opp disse grensene, samtidig som de 
gir rom for det mangfold vi faktisk finner blant humanister.

Hans Christian Nes og Arnfinn Pettersen
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Noen spørsmål og kommentarer til Pettersen/Nes og Aas
Det var greit å lese hvordan de tre artiklene om humanisme utfylte hverandre – men 
det kan jo bety at vi har snakket forbi hverandre. Derfor vil jeg prøve å stille noen 
skarpe spørsmål og kommentarer i en replikk.

1.) Hva er forskjellen på de seks punktene jeg foreslår som definisjon på humanisme 
og manifestet for (sekulær) humanisme vedtatt av Human-Etisk Forbund (HEF)? 
Så langt jeg kan se er det bare en dimensjon som skiller – at HEF tar avstand fra 
et religiøst perspektiv (ikke liv etter døden, ingen Gud etc.), mens jeg holder det 
åpent. Som Per Anders Aas sier, er det en lang idéhistorisk tradisjon og ”main-
stream” blant kristne/religiøse i dag at de står for en human etikk og bruk av for-
nuft og vitenskap i erkjennelse av virkeligheten.    

2.) Ordet ”livssyn” er et begrep som kan defineres på mange måter. Ut fra Arnfinn Pet-
tersens definisjon –  1) virkelighetsforståelse, 2) etikk og 3) menneskesyn – ten-
ker jeg at kristendommen ikke er ett livssyn. Gjelder ikke det også humanetikk? 
Særlig fordi tro eller ikke-tro på Gud som Pettersen sier, neppe er avgjørende. Det 
interessante blir hvilke erkjennelsesteorier, etiske modeller og menneskesyn man 
har. Humanismen sier noe viktig, men forblir vag. HEFs manifest og mine seks 
punkter er bare noen overordnede tanker, hva jeg ville kalle holdninger eller ver-
dier. Det interessante ligger i hva slags human etikk, hva slags bruk av fornuften, 
vi står for. Rasjonalisme mot konstruktivisme, idealistisk filosofi mot empirisme, 
nyttefilosofi mot pliktmoral osv. Dette sier jeg ikke for å være teoretisk spissfindig, 
men ut fra erfaring om hvem jeg kan samarbeide med i etiske kampsaker. Forskjel-
lene innen livssynssamfunn og religionssamfunn er oftest større enn forskjellene 
mellom dem.        

3.) Bør humanismen i Religion og etikk og RLE bare presenteres i en sekulær variant, 
når de aller fleste som støtter humanisme i Norge er medlemmer av et religiøst 
samfunn? Det er rimelig klart at humanisme i formålsparagrafen og Grunnloven 
er ment å fungere inkluderende på tvers av religion og livssyn. Blir denne intens-
jonen tatt vare på i skolefagene? Dette ville i så fall stå i motsetning til en historisk 
gjennomgang – siden begrepet humanist og humanisme i hovedsak ble fremmet 
av kristne og religiøse i europeisk historie.      

4.) I Aas sin artikkel finner jeg ikke noe jeg er uenig i. Aas sier etter en lærerik gjen-
nomgang av det deskriptive at den normative humanismen må forankres i men-
neskeverdet. Men kan det da være bedre å sette et annet ord på den deskriptive 
”menneske i sentrum”-tenkningen? Når ”Mennesket er alle tings mål” - kan det vel 
heller kalles antroposentrisme. Et startpunkt for humanismen som verdigrunnlag 
finnes ikke i en motsetning til åndelige vesen og dyr/ natur, men i en motsetning 
til andre menneskesyn. Da er det ikke religiøsiteten som er motsetningen, men 
den religiøse umyndiggjøringen. Da er det ikke vår evolusjonære sammenheng 
med andre dyr som blir farlig, men naturalismens determinisme. 

5.) Til slutt to punkter jeg har prøvd å ta opp i min bok, som ingen av oss berørte i 
artiklene:

a. Mennesket som alle tings mål og fornuftbasert vitenskap ”frigjorde oss” fra na-
turen, og åpnet for industrialisering og en enestående velferdsframgang for men-
neskene. Og det førte til omfattende naturødeleggelser og en grotesk husdyrin-
dustri. Den hører med i både religion og etikk, RLE, samfunnsfag, biologi og 
historie. Dette er en fortelling om humanismens arroganse.

b. Menneskets forhold til maskinen blir akutt aktuelt med den nye gen-, nano-, 
info- og robot-teknologien. Den kjente oppfinneren Ray Kurzweil påstår at innen 
2045 vil forskjellene mellom mennesker og maskiner være ubetydelige. Hva er 
da et menneske? Transhumanismen har som mål å transformere mennesket til 
en ny art, en kyborg – som vil være mindre sårbar, leve lenger osv. I disse diskus-
jonene opplever jeg igjen at det ikke blir et skille mellom kristne, buddhister og 
humanetikere – men mellom forskjellige livssyn (= forskjellige syn på etikk og 
virkelighetsforståelse). Nyttefilosofer, positivister og liberalere vil antagelig være 
mer åpne for en transformasjon av mennesket til kyborg. Dette er en diskusjon i 
religion og etikk-faget og RLE-faget som kan sette på spissen hva som er viktig i 
det å være menneske, om det finnes en essens… Dette kan bli en fortelling om 
humanismens forvirring.

Dag Hareide

Styrke i spenning:
Kommentar til Hareide, Nes og Pettersen
At humanismebegrepet brukes ulikt, er mer fruktbart enn at en konsensus stivner til 
en klisjé. Det er styrke i spenning, potensiell energi. Når begrepet ikke faller entydig 
på plass, tvinges vi til skjerpet refleksjon om det vesentlige: hvordan humanisme kan 
sikre menneskeverd.

Jeg skrev om dette i artikkelen «Den spente humanismen» (Religion og Livssyn 
4/06), og Dag Hareide peker på spenningen mellom en normativ og deskriptiv hu-
manismeforståelse som nøkkel til en – ja, nettopp: spennende – behandling i skolen. 
Han beskriver treffende faren ved det rent normative eller deskriptive som kjedelig 
prektighet eller manglende utfordring til engasjement.

Humanisme er et honnørord; vi vil helst la det omfatte alt vi liker. Ser vi noe galt i 
humanismen, sier vi ikke at den er kritikkverdig, men at det egentlig ikke dreier seg 
om humanisme. Og ser vi noe godt utenfor humanismen, må det også egentlig være 
humanisme. Men tenker vi slik, blir humanismen så rund at den unnslipper prøving.
Hareide definerer humanismen normativt, som felles verdigrunnlag, i seks punkter. 
De er ikke runde. Fundament er menneskeverdet – fulgt av den gylne regel, dannelse, 
demokrati, kritisk tanke og dialog. Punktene samler trekk fra humanistisk tradisjon, 
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og de treffer dagens behov. De framstår ikke med selvfølge, men må begrunnes aktivt 
om de ikke skal stivne.

Her er altså humanismen filtrert gjennom en norm – menneskeverdet, og slik må det 
være om den skal gjelde som verdigrunnlag for skole og stat. Men for å forholde oss til 
en filosofisk diskusjon, må vi også drøfte kritisk noen generelle trekk ved humanisme 
gjennom tidene, som «mennesket i sentrum» og «det autonome subjekt». Altså 
ikke humanisme filtrert gjennom en norm, men humanisme diskutert i forhold til en 
norm – som menneskeverdet.

Ved åpningen av Humanistisk kollegium i 1994 sa Asbjørn Aarnes at «selv om vi har 
respekt for den humanisme som bygger på tankekraft og viljestyrke, så kjenner vi oss 
vel så hjemme i den humanisme som er tuftet på svakhet og sårbarhet». Skal vi så si at 
dette er en annen humanisme (jf. Aarnes’ referanse til Lévinas), at det er en humanis-
tisk selvkorrigering (som vi må si hvis humanisme uansett er vår norm), eller at det er 
et korrektiv til humanismen (som vi kan si hvis vi tar inn den filosofiske antihumanis-
mens kritikk av humanismens hybris)? Her er en spenning.

Hareide har gjort et fruktbart arbeid med å utmeisle en normativ humanisme, og det 
samme har Human-Etisk Forbund med Norsk humanistmanifest 2006. Manifestet 
uttrykker humanisme som sekulært livssyn, «uten forestillinger om guder eller an-
dre overnaturlige makter». Men i teksten blir ikke livssynet primært konstituert av 
sekularitet, men av trekk som menneskets iboende verdighet, ukrenkelighet og ans-
varlighet – altså også mulige fellesverdier. «Fraværet av en gudstro (…) er helt enkelt 
ikke det sentrale aspektet ved humanismen som livssyn,» skriver Arnfinn Pettersen. 
Spørsmålet er så om et nærvær av gudstro er uforenlig med trekk som dennesidig be-
grunnelse av etikken, vitenskapelig og kritisk tenkning, tvil og mangel på ferdige svar, 
endog om «meningen med livet».

Spennvidden er stor i religionene, og med en moderne forståelse i sporet av Kant og 
Weber, som skiller mellom ulike verdisfærer der kunst, moral, vitenskap og religion 
ikke konkurrerer, men anerkjenner hverandres legitimitet og grenser, kan også religi-
øse gi sin tilslutning til vitenskap og verdslig begrunnet etikk.

Spenningen i skolen? Sekulærhumanismen må framstilles som et profilert, selvstendig 
livssyn (jf. drøftingen i boka mi av humanismens forhold til livssynsbegrepet). Men 
visse humanistiske verdier må ikke framstilles som eksklusivt sekulære, like lite som 
visse verdier i kristen tradisjon må framstilles som eksklusivt kristne.

Spørsmålet om menneskelighet med og uten religion er knyttet til spenning. Og 
spørsmålet om dette er det vesentligste i en humanismedebatt, må også få stå og dirre.

Per Anders Aas

Den islamske humanismen, fata 
morgana eller fakta?
Shoaib Sultan

Finnes en islamsk humanisme, eller er selve begrepet en selvmotsigelse? Hensikten 
med denne artikkelen er blant annet å undersøke og problematisere begrepet 
«humanisme», og å forsøke å svare på dette spørsmålet.

Mange sekulære humanister vil sette spørsmålstegn ved at noe religiøst som 
anerkjenner et «gudevesen» kan kalles humanistisk, mens en rekke kristne, muslimer 
og andre vil stille spørsmål ved om humanisme ikke står i et direkte motsetningsforhold 
til islam. Mange muslimer vil også se på diskusjonen om en islamsk humanisme som 
et forsøk på sekularisering, ja endog utvanning av religionen, og derfor kjempe imot 
begrepet med nebb og klør.
 
Før vi kommer til dette, trenger vi imidlertid å se nærmere på begrepet humanisme. 
Hva betyr egentlig «humanisme»? Et forsøk på definisjon (basert på definisjonen gitt 
i Internett-leksikonet Wikipedia) er som følger:  

Humanisme er en filosofisk og etisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens 
iboende verdighet og verdi. Begrepet er vanskelig å avgrense og brukes om en rekke 
og ofte motstridende tankesystemer. Sentralt ligger også fokus på rasjonalitet, som 
kanskje er den ene kvaliteten som kjennetegner mennesket fremfor andre levende 
vesener.

 
Når vi tar utgangspunkt i denne definisjonen, så pekes Italia ofte ut som det stedet hvor 
humanismen oppstod under renessansen, nærmere bestemt i det 14. århundre. De 
muslimske filosofene, i store trekk glemt i Vesten, spilte imidlertid en avgjørende rolle 
for å bygge broen mellom renessansens Europa og klassisk gresk og romersk filosofi.

Dette skjedde i store deler av den muslimske verden, et av stedene var datidens Bagdad, 
sentrum i det Abbasidiske kalifatet. Ifølge den britiske historikeren og islamforskeren 
Philip Hitti var det Kalif Al-Ma’muns (786-833) stimulans, interesse og støtte av 
læring og intellektuell aktivitet som gav området et ry som et fremragende sted for 
læring. Hitti avviser ideen om araberne som kun videreformidlere, han beskriver det 
slik: «[D]eres (arabernes) kunnskapskilde hadde mange inntak, og mange utløp, men 
det som gikk ut var i stor grad videreforedlet i forhold til hva som kom inn.» (Abdul 
Rauf 2004: 186) 
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Det er viktig å notere seg her at de muslimske filosofene og vitenskapsmennene 
ikke gjorde dette alene, men i samarbeid med jødiske og kristne tenkere og filosofer. 
Dette var fremtredende i blant andre den spanske byen Cordoba, hvor store deler av 
den muslimske dominansen i denne epoken (711-1492) kalles La convivencia, eller 
«sameksistensen».  Et eksempel på disse var den jødiske tenkeren og filosofen Moses 
Maimondes, som var påvirket av kjente navn innen islamsk filosofi som Al Ghazali, 
Al Farabi og Ibn Sina, og i dialog med sin samtidige Ibn Rushd. (Pessin 2008: URL). 

Historien om relasjonene mellom kristne og muslimer fokuserer ofte på det 
konfliktfylte, trangsynte og intolerante. Kristne apologetikere vil legge vekt på 
hendelser som ottomanernes omgjøring av Aya Sofya-katedralen til en moské etter 
erobringen av Konstantinopel, mens deres muslimske motparter vil ønske fokus på 
stormoskeen La Mezquita, som ble omgjort til en kirke etter den kristne erobring av 
Spania. Eksemplene vi fokuserer på i fortiden avgjør i stor grad veien vi ser i fremtiden, 
for mens begge disse ovennevnte hendelsene er historiske fakta, så er vektleggingen 
av dette konfliktfylte i forhold til den historisk like korrekte «sameksistensen», noe 
vi selv velger.

Tilbake til begrepet humanisme. Det er sant at folk flest i dag forbinder humanisme med 
et sekulært ståsted. Denne humanismen fornekter troen på en guddom, og hevder at 
man dermed kan fokusere på menneskeheten. Den religiøse humanismen er imidlertid 
også en viktig del av den samme realiteten. Denne fokuserer også på mennesket, dets 
potensiale og bragder, men uten å fornekte Gud. Her finner vi både kristne, jødiske og 
islamske humanister, samt også humanistiske elementer fra andre religioner. 
 
Hvis vi ser mer spesifikt på hva islam sier, så betraktes mennesket som Guds fremste 
skapning (ashraf al-makhlukat), noe som fremgår av skapelsesberetningen i Koranen 
(kapittel 2, 20-38), muslimenes hellige bok. Her befaler Gud engleskaren å kaste 
seg ned foran mennesket Adam, som Gud hadde skapt og innblåst med sin ånd. 
Historien er ikke veldig ulik skapelsesberetningen i Bibelen, selv om det er noen 
viktige forskjeller. Ut fra denne felles begynnelsen for menneskeheten kan man utlede 
det islamske likhetsprinsippet. Kanskje klarest kommer dette til uttrykk i profetens 
avskjedspreken, hvor han sier «Menneskeheten er fra Adam og Eva, en araber har 
ingen forrang over en ikke-araber, og verken har en ikke-araber forrang over en araber; 
også en hvit person har ingen forrang over en mørk person, og en mørk person har 
ingen forrang ovenfor en hvit person; unntatt i gudfryktighet og gode handlinger.» 
(Islamic Cultural Center 2012: URL.)
 
Videre er mennesket den eneste av Guds skapninger som har en fullstendig fri vilje 
til å handle som det vil på jorden. At mennesket settes i en særstilling i skaperverket 
med en slik autonomi, gir også islam et menneskesentrert perspektiv. Alt på jorden er 
skapt for menneskets skyld, alle Guds lover er til for menneskets beste. Mennesket er 
Guds stedfortreder og forvalter på jorden, og spørsmål om rettferdig og rett bruk av 
naturresurser og miljøspørsmål dukker også opp i en slik sammenheng.
 

Men man kan argumentere for at det eksisterer ulik verdi av mennesker innen den 
islamske læren, og det stemmer også. Den grunnleggende verdien er den samme, og 
den påvirkes ikke av hudfarge, rikdom eller posisjon i samfunnet. Det er en persons 
handlinger og karakter som gir den sanne verdien av det mennesket, og som gjør 
en person «bedre» enn et annet. Denne verdien kjenner imidlertid bare Gud, da 
mennesker ikke kan vite hva tanken bak en handling er. Mennesket dømmes da også 
av Gud i henhold til tanken bak en handling. Selv en person som ikke vedkjenner seg 
islam, er ifølge muslimer muslim på et vis, nemlig ved at Gud gav det mennesket liv. 
Da snakker man selvsagt på et filosofisk nivå, da på det rent praktiske nivået er man 
muslim først når man velger å bli det. 

Ved siden av tanken om at alle mennesker er skapt med samme verd, eller rettere sagt 
gitt dette, så finner man mye av den islamske humanismen dekket i begrepet adab, 
som kan oversettes med rett handling til rett tid på rett sted, og til vår oppførsel mot 
våre medmennesker. Et litt overlappende, men annet begrep som er viktig å få med 
seg, er ikhlaq, altså vår væremåte og oppførsel. Sammen rommer disse begrepene 
den Gudegitte ære og verdi ethvert menneske, kvinne som mann, muslim som ikke 
muslim, innehar, som man som muslim plikter å ære. På det samme grunnlaget kan 
man bevege seg mot to andre begreper som også dekker noe av det samme om enn 
med en noe annerledes vinkling, nemlig ihsan, altså godhet og adl, som betyr rettferd. 
Etymologisk sett har ordet rettferd på arabisk samme rot som likhet. 

Rettferdighetsbegrepet, altså adl, er en kjerneverdi i islam. ”Den rettferdige” er et av 
Guds 99 vakreste navn. Ibn Taymiah, en av islams store lærde, går så langt som å si at 
”Gud hjelper det rettferdige land selv om det ikke er muslimsk mot de urettferdige 
land selv om de er muslimske”. (Ghozlam 2005: URL). Dette er for å markere den 
sentrale plassen rettferdighetsbegrepet har innen islam. Denne rettferdighetstanken 
var viktig for å etablere noe så sentralt som likhet for loven.  Denne omfavnelsen 
av alle mennesker, muslimer som ikke-muslimer, ligger i bunnen for den islamske 
humanismen.

En av de tydeligste røstene ifra et islamsk humanistisk standpunkt i dag er Khaled 
Abou El Fadl. Han er en kjent amerikansk jurist, som også holder en grad innen 
islamsk juss, og er en av de viktigste muslimske reformtenkerne i dag. Hans fokus 
ligger på tilgivelsens plass i islam. Ethvert menneske er nemlig avhengig av Guds 
tilgivelse for å bli frelst, dette er noe alle muslimske lærde er enige om. De fleste lærde 
er også enige om at mens Gud tilgir synder begått mot Ham, så kan synder begått mot 
andre mennesker bare tilgis av det mennesket. Med bakgrunn i dette mener El Fadl at 
rettighetene til andre mennesker har en forrang i forhold til Guds rettigheter. (El Fadl 
2005: URL.)

En humanistisk etikk som skal gjelde hele menneskeheten er idealet, men greier vi å 
få dette til uten en kollisjon med hellige skrifter? Jeg mener at dette vil være vanskelig, 
uten en kritisk tilnærming til skriftene, og en vilje til omtolkning. Religionskritikk, 
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spesielt når religionen er islam, har imidlertid beveget seg i en noe merkelig retning. 
Det har utviklet seg en trend hvor denne arenaen kun overlates til tidligere muslimer 
og antiislamske polemikere. Det er imidlertid viktig, slik Oddbjørn Leirvik utrykker 
det: «Men religionskritikk er ikkje berre ei sak for dei som har brote med religion» og 
som han videre i teksten uttrykker det:  «Og i sentrum for dei store profetane (også 
Muhammad) sin maktkritikk finn ein nettopp – det sårbare mennesket.» (Leirvik 
2006: 245). Det er mennesket som er viktig, ikke systemet, for å bruke et litt forvridd 
bibelsitat. (Markus 2, 27.)

Som en annen fremtredende muslimsk reformtenker Abdulkarim Sorush utrykker 
det: ”Tekstene står aldri alene, og er ikke nødvendigvis bærere av egen mening. De 
må omplasseres i sin kontekst, de er ladet med teori; tolkningen av tekstene er i 
stadig forandring, og vår forutforståelse er like tydelig her som når det gjelder andre 
kunnskapsfelter.” Sorush trekker et skarpt skille mellom religion som innebærer frihet, 
fulkommenhet og hellighet – og teologi som er i stadig forandring og er avhengig av 
andre kunnskapsfelter. (Vogt 2005: 308.)    

En annen sentral muslimsk tenker i vår samtid man ikke kommer utenom er sveitseren 
Tariq Ramadan. Hans hovedfokus er på europeiske muslimer, og deres sameksistens 
med sine ikke-muslimske landsmenn. Muslimer kan ikke begrense sin etisk moralske 
tenkning kun til muslimer, hevder han, og bruker en hadith for å illustrere viktigheten 
av dette. Profeten sa til sine følgesvenner at «det er deres plikt å hjelpe deres bror 
enten han undertrykker eller blir undertrykt.» En av tilhørerne protesterte, og 
spurte: «Å Guds sendebud. Jeg kan forstå at vi skal hjelpe en som blir undertrykt, 
men hvordan skal jeg hjelpe en som undertrykker?» Profeten svarte: «Du skal stoppe 
ham fra å gjøre noe galt, det er din hjelp til vedkommende.» (Ramadan 1999: 159, 
min oversettelse.) 

I en artikkel på hjemmesiden sin bruker Ramadan en annen hadith med noe av det 
samme grunnlaget: «Vær påpasselig med å høre appell/bønn fra den undertrykte, om 
enn han er en ikke-troende.» (Ramadan 2006: URL, min oversettelse.) Klarere kan 
ikke muslimenes misjon være, mener Ramadan. 

Ytterligere en muslimsk stemme som er verdt å lytte til er den britiske Ziauddin 
Sardar. Hans utrolig spennende bok Desperatley seeking paradise er dels selvbiografi, 
dels muslimsk historie, og dels en moral-filosofisk debattbok. Boken er morsom, 
tankevekkende og sist, men ikke minst lærerik.

Sardars uendelige debatter minner om noe annet Leirvik peker på. «Men 
udfordringen fra samvittigheden er ikke at blive enige, for det bliver man aldrig så 
længe samvittighedsfriheden råder. Utfordringen er snarere at blive stående ansigt til 
ansigt, også med dem man måtte være dybt uenig med i en eller flere afgørende sager. 
For samvittigheden er et dybere bånd.» (Leirvik 2004: 198). 

Dette er noen av de store muslimske tenkerne man finner i dag i den vestlige verden, 
men det finnes en rekke viktige stemmer fra den muslimske verden også. En av mange 
i så måte er den pakistanske muslimske tenkeren Javed Ghamidi. Han har stått på 
barrikadene for å få endret straffelovgivningen i Pakistan som omhandlet voldtekt, og 
er en pådriver for en senere start for religiøs undervisning for barn. 

Problemet for alle disse, og andre som fremmer en islamsk humanisme, er at de blir 
fanget i en kryssild. Fra ikke-muslimsk side blir de ofte møtt med en mistenksomhet, 
El-Fadl har blant andre blitt kalt en «stealth-islamist» av en del som mistror hans 
hensikter, de andre har møtt liknende beskyldninger. På den andre siden møter de 
en muslimsk befolkning som er mistenksom fordi de er redde disse reagerer på press 
fra «Vesten», og at det derfor er uislamske tanker disse fremmer. Balansegangen er 
vanskelig, spesielt når en rekke mennesker bevisst går inn for å tolke alt man sier og 
gjør på verst mulig måte.

Det er viktig å huske at det disse humanistiske stemmene sier ikke er noe nytt eller 
tatt ut fra løse luften. Dette er argumenter som er godt fundert i de hellige skriftene. 
Samtidig er tankene bygget på en rekke av de store klassiske lærde og deres tolkning. 
Både muslimer og ikke-muslimer bør kikke på klassiske muslimske tenkere som al-
Ghazali, Al Farabi, ibn Rushd, ibn Arabi og Ibn Sina, som alle stod i større eller mindre 
grad i en humanistisk islamsk tradisjon. Den islamske humanismen underbygges 
både av moderne muslimske tenkere, men også klassiske tenkere, og ikke minst 
hovedkilden; muslimenes hellige bok Koranen. Dette budskapet drukner dessverre 
litt i ”kampen mot terrorisme” og oppgjøret som foregår i mange muslimske land 
med en kolonifortid. Men for å svare på det innledende spørsmålet, så tror jeg at ikke 
bare finnes islamsk humanisme, men at den er en viktig og sentral del av den islamske 
læren.
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Men så var det ondskapen:
Litt om forholdet mellom 
humanisme og kristendom
Marie Rein Bore

Det hadde vært enklere å skrive om forholdet mellom humanisme og kristendom hvis 
22. juli 2011 ikke hadde skjedd.  Men 22. juli skjedde. Ondskapen satte sitt tydelige 
fotavtrykk.

Men selv om 22. juli 2011 bare hadde forblitt en søvnig sommerdag, ville det naturlig-
vis ikke vært lett å ta seg fram i terrenget mellom kristendom og humanisme.

Men det er man nødt til nå.  Stortinget har endret grunnloven. Statskirken er historie.  
Men samtidig vedtok Stortinget en verdiparagraf som en del av Grunnloven. «Vær-
digrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv”, står det nå i Grunnlovens 
snirklete ordbruk. 

Og da Stortinget enstemmig vedtok en ny formålsparagraf for skolen i 2008, ble det 
vedtatt at opplæringen i skolen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og hu-
manistisk arv og tradisjon. Hva betyr det at grunnlaget for våre felles verdier er vår 
kristne og humanistiske arv? Er det en entydig verdiarv, eller er det en verdiarv som 
spriker i alle retninger?  Kan man erstatte begrepet kristne verdier med begrepet hu-
manistiske verdier, og omvendt?  Eller har Stortinget i sin visdom tenkt at dette er 
ulike verdier, men som til sammen gir en arv vi skal ta vare på?

En arv som spriker, er det nærliggende å tenke. For forholdet mellom enkelte kristne 
og enkelte humanister har til tider vært preget av krangel og strid. Human-Etisk For-
bund, som ble stiftet i 1956, var en videreføring av Foreningen for borgerlig konfir-
masjon.  Slik sett var det motstand mot statskirkens hegemoni over skole og over-
gangsseremonier som var utgangspunktet for forbundet og dets medlemmer. De var 
forent i et etikksyn som ble begrunnet i det mellommenneskelige og dennesidige, en 
sekulær humanisme. Den ga bakgrunnen for Aksjon ut av statskirken på 1970-tallet. 

Men strid i forhold til kirken er på ingen måte hele den moderne norske humanis-
mehistorie. Selv om Human-Etisk Forbund til tider har vært svært så aktive i sin reli-
gionskritikk, har det samtidig vært mange kristne som tydelig har gitt uttrykk for at de 
kjemper for humanistiske idealer.
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Flere ansikter
Det er interessant når Lars Gunnar Lingås, tidligere generalsekretær i Human-Etisk 
Forbund, i debattboken Verdier skriver at ”norsk humanisme har flere ansikter og et 
mangfold av aner”.  Han viser til Nansenskolen på Lillehammer som ett av disse ansik-
tene. Den ble kalt Norsk Humanistisk Akademi da den ble opprettet i 1932.  Grunn-
leggerne var Anders Wyller og Kristian Schjelderup, som seinere ble biskop i Hamar 
bispedømme. Wyller og Schelderup ønsket å forene de kreftene som ville stå opp mot 
de totalitære regimene i Europa på 30-tallet.  Og nettopp i kampen mot totalitære 
regimer ble den kjempende humanismens idealer tydelige og vant tilslutning på tvers 
av livssyn, skriver den tidligere generalsekretæren i Human-Etisk Forbund.

Hvis man går bakover i tiden, kan ulike varianter av dagens humanisme føres tilbake 
til renessansetiden og en humanisme som hadde trekk i seg både fra antikkens filosofi 
og det kristne nestekjærlighetsbudskapet.  Sett i det perspektivet er det ikke vanskelig 
å finne trekk som viser at den delen av kristendommen som går på verdisyn, som går 
på forholdet til medmennesker, det man i kirkelig språkbruk kaller nestekjærlighet, ja, 
der er det klare likheter med et humanistisk verdisyn.

At det er slik, viser også noe av forarbeidene til den nye formålsparagrafen i skolen. 
Inga Bostad, som ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle komme med 
forslag til formålsparagraf for barnehage og opplæring, forteller i en artikkel i debatt-
boken Verdier at i utgangspunktet hadde utvalgets medlemmer svært ulike synspunk-
ter på hvilke verdier som burde uttrykkes i formålsparagrafen. Men selv om de i ut-
gangspunktet var uenige, var det likevel ikke stemning for at man skulle prøve å lage en 
verdinøytral  formålsparagraf. Det ble sett på som ensbetydende med likegyldighet. 
At alt skulle ha like lite eller like mye verdi, kunne vanskelig være rettesnor for et over-
ordnet formål med opplæringen. 

Grunnleggende verdier
Men hvilke verdier, hvilke verdisett? Bostad skriver at det løsnet da man ble enige om 
å legge den eksisterende teksten til side og begynte å formulere noen konkrete verdier 
som skulle gi retning for opplæringen og uttrykke en felles enighet.  ”Med et slikt ut-
gangspunkt kunne vi overlate til det enkelte samfunnsmedlem å begrunne verdiene på 
hver sine måter, ut fra ulike religioner og livssyn”, skriver hun.   Gjennom å arbeide slik 
kom utvalget, som representerte ulike livssyn og trosretninger, fram til et felles forslag 
om en ny formålsparagraf. 

Og i den står det at opplæringen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på ånds-
frihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kom-
mer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik 
de er forankret i menneskerettighetene. Så selv om det har vært og er strid mellom hu-
manistiske og kristne livssyn, så er det samtidig en enighet om felles og grunnleggende 
verdier, og det er  denne enigheten som gir grunnlag for en felles formålsparagraf for 
både barnehage og utdanning i Norge.

Denne enigheten om et felles verdisett sier noe viktig om forholdet mellom kristen-
dom og humanisme, men den sier ikke alt.  Veiene skilles når det gjelder sammenhen-
gen dette felles verdisettet står i.

Men veiene skilles
For eksempel kan man komprimere og i ordets gode forstand tabloidisere dette verdi-
settet til det som er det viktigste av Guds bud til oss mennesker: Du skal elske din 
neste som deg selv.  For i dette budet ligger mye mer enn en snill nestekjærlighet. Å 
elske sin neste som seg selv betyr å gi både den enkelte og hans neste samme rett til 
sentrale verdier; slik som respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, likeverd, solidaritet.

Men ved å henvise til budet  ”du skal elske din neste som deg selv”, går veien inn i 
troens rom.  For ”å elske sin neste som seg selv”, er bare andre delen av det som er 
kristendommens viktigste bud.  Dette sier Jesus i følge Matteus-evangeliet: Du skal 
elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette 
er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg 
selv. (Matt. 22:37-40).

Det er to likestilte bud. Du skal elske Gud. Og du skal elske din neste som deg selv.  
Det lyder ikke:” Du skal elske Gud, og derfor skal du elske din neste”.  Men i kristen-
dommen blir likevel dette at du skal elske din neste som deg selv, og med det hele det 
felles verdisett man deler med humanistene, satt inn i en gudsrelasjon.  Det betyr ikke 
at gudstroen blir det sentrale, mens den medmenneskelige og mellommenneskelige 
ansvarstenkning som man deler med humanister, blir redusert til en bagatell.  Kristen-
dommen handler i stor grad om hvilke konsekvenser den kristne tro skal og bør ha for 
forholdet til andre mennesker, altså hvordan man lever sitt liv på jorden.  Men dette 
livet på jorden står likevel i en gudsrelasjon.

I gamle dager snakket man om helliggjørelse. Det er et ord jeg ikke har sett på lenge.  
Men man snakket altså om helliggjørelse og om rettferdiggjørelse.

Rettferdiggjørelse handlet om forholdet til Gud.  Man ble rettferdiggjort ved tro, man 
ble frelst ved tro. Det var en Guds gave.  Det var bare nåde, Sola Gratia, som kirkefader 
Luther sa. Dette er sentrale elementer i troens rom. Men dette at man ble frelst av 
nåde, ble Guds barn, som det het, måtte eller i hvert fall burde få konsekvenser for det 
liv man levde her på jorden. Det skulle være et liv i helliggjørelse, et liv der man gjorde 
gode gjerninger.  Og de gode gjerninger var i praksis bygget på det som er et felles 
verdisett for kristendom og humanisme når det gjelder medmenneskelige forhold.

Slik sett er verdisettet felles, men i kristendommen har det en forankring i en gudstro.  
Her skilles veiene.  Det sekulære humanistiske verdisettet har jo også en forankring i 
en tro. Men det er ikke en gudstro, det er en forankring i en tro på mennesket, men-
neskeverdet. 
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Jeg kunne ha stanset der: Konkludert med at i min enkle tenkning  møtes kristendom 
og humanisme i et felles verdisett. Men samtidig er dette verdisettet knyttet til en tro, 
henholdsvis en humanistisk tro på mennesket, og en kristen tro der Gud er sentrum. 
Og tro hører hjemme i troens rom, og der skal man la hverandre leve i fred.

Forholde seg til ondskap
Men så kom 22. juli. Et pent knyttet tankesystem ble flokete. Ondskapen smalt inn i en 
søvnig sommerdag. Flere hundre ungdommer på Utøya møtte ondskapen i en persons 
skikkelse. 69 av dem ble drept den ettermiddagen på øya. I Oslo hadde 8 personer blitt 
drept litt tidligere, da Anders Behring Breiviks terrorbombe ble sprengt i regjering-
skvartalet. Mange av dem som overlevde, sliter med fysiske og psykiske skader. 

Hvordan forholder vi oss til ondskapen? I tiden etterpå har et viktig spørsmål vært 
hvorvidt han som utførte ondskapen, kunne være strafferettslig tilregnelig eller ikke.  
Rettspsykiaterne var uenige. To av dem mente at Anders Behring Breivik var så 
psykisk syk at han ikke kunne være strafferettslig tilgjengelig. To mente at selv om han 
hadde visse psykiske forstyrrelser, var han strafferettslig tilregnelig. Rettsaken endte 
med at han ble vurdert til å være tilregnelig og dømt ut fra det.

Rettssaken åpnet for en debatt om menneskesynet. Hva slags samfunn og mennesk-
esyn har vi hvis ekstremt onde handlinger blir sykeliggjort?  Er dette tegn på at man 
ikke tør å se, eller ikke vil se at ondskapen er en del av det å være menneske? 

”Ondskap kan være vanskelig å definere og enda vanskeligere å forstå. Jeg tror vi kan 
kalle handlinger for onde, men er mer tvilende til at personer er iboende onde”, sa 
Lars Gule, også han tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, da han svarte 
på nettspørsmål i NRK i forbindelse med rettssaken mot Behring Breivik. 

Er det et godt svar? Jo, det er greiere å henvise til onde handlinger, enn å si at personer 
er iboende onde. Men onde handlinger, hvem står bak dem?  Onde handlinger opp-
står ikke i det tomme rom. 

I enkle oversikter over forskjell mellom en sekulær humanisme og tradisjonell kristen-
dom, står det at den sekulære humanisme mener at mennesket er godt. Såkalt ”onds-
kap” skyldes uvitenhet eller psykiske skader. Kristendommens syn på mennesket og 
det onde er at mennesket er en blanding av godt og ondt.

Naturligvis er virkeligheten mer komplisert enn enkle oversikter. Naturligvis vet alle 
at ondskapen fins i rikt monn. Kriger, overgrep, ødeleggelse: Ondskapen har mange 
navn og mange skremmende uttrykk. Men som oftest er det dramatiske onde  langt 
unna.  22. juli derimot var ondskapen her. 

Den dyriske natur
Filosofen og humanisten Lars Fredrik H. Svendsen har reflektert mye over ondskap: 
”Da humanismen opprinnelig oppsto i den romerske kulturen, var det ut fra en tanke 
om at dannelse skulle kunne bidra til at mennesket hevet seg over sin dyriske natur, en 
dyrisk natur som blant annet viste seg ved at man kastet mennesker til ville dyr som 
rev dem i filler. Tanken var kort sagt at homo humanus skulle heve seg over homo 
barbarus.  Dette skulle ikke minst skje ved at man ble innforlivet med gresk dannelse. 
Men ble homo humanus  mindre barbarisk enn homo barbarus?  Det virker snarere 
som homo humanus aldri klarte å heve seg over sin dyriske natur, og i stedet fant nye 
utveier for barbariet”, skriver Svendsen (Svendsen 2007: URL).

Ofte gir man strukturer eller sykdom skylden når mennesket fortsatt ikke klarer å heve 
seg over sin dyriske natur. Men Svendsen viser til Alexandr Solsjenitsyns utsagn om at 
linjen som skiller godt fra ondt, ikke går gjennom ulike grupper – stater, klasser eller 
politiske partier – ”men tvers gjennom ethvert menneskelig hjerte”. 

Likevel konkluderer Svendsen slik: ”Jeg ser ingen annen løsning enn fortsettelse av 
det humanistiske prosjektet, av en opplysningstenkning. Det vil ikke utrydde onds-
kapen, men det er vårt største håp for å begrense den.”

Javel. Men når opplysningstenkningen ikke strekker til?

I den kristne tro er erkjennelsen av ondskap, egen ondskap inkludert, en viktig del av 
troen.  ”Frels oss fra det onde”, ber man i Fadervår.  Hele den kristne frelsestenkning 
har som utgangspunkt at i forhold til guddommen kommer mennesket til kort.  Man 
synder i tanker, ord og gjerninger. Ondskapen er der. Men troen på guddommen kan 
frelse oss. Dette er troens språk, og det kan kjennes umulig å forstå. Men troen tar det 
ondes problem på alvor.

”La oss ikke komme i fristelse”
Og for å fortsette i troens språk: Mens man før ba i Fadervår: ”Led oss ikke inn i fris-
telse”, heter det nå ”La oss ikke komme i fristelse”. Den nye formuleringen gir meg en 
større forståelse av at det ligger i menneskets frie vilje at man kan komme i fristelse, 
altså begå synd, begå ondskap.  Men samtidig er det en guddom der som man kan be 
om hjelp til å prøve unngå fristelsen, unngå ondskapens gjerning. 

Slik opplever jeg kristendommen mer realistisk i forhold til det ondes problem enn 
en humanisme, der man enten mener at mennesket i utgangspunktet er godt, eller 
mener at man må sette sin lit til et håp om at stadig mer opplysning vil kunne begrense 
ondskapen som finnes i menneskets hjerte. 

Jeg ble bedt om å skrive denne artikkelen blant annet fordi jeg i sin tid skrev hovedfag-
soppgaven min i norsk hovedfag om den norske forfatteren Ronald Fangens essay-
istikk. Temaet var forholdet mellom individ og fellesskap i Ronald Fangens essays. 
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Hans essayistikk strakte seg fra rundt første verdenskrig til han døde i en flyulykke 
i 1946. Fangen har blitt beskrevet som en humanist; opptatt av individet, opptatt av 
menneskeverdet, opptatt av opplysningstidens idealer. Men første og andre verden-
skrig og framveksten av totalitære ideologier som nazismen og kommunismen bidro 
til at han ble mer og mer opptatt av kampen mellom godt og ondt, også kampen i det 
enkelte menneskes sinn, forholdet mellom rett og galt, forholdet mellom kjærlighet 
og ondskap.

Han ga etter hvert tydelig uttrykk for en kristen tro. Og de ordene som i ettertid har 
gjort Ronald Fangen mer kjent enn hans skarpskodde essayistikk, er første strofen i 
den mest kjente salmen hans: ”Gud menighet er jordens største under”. Ikke humanis-
mens fokus på enkeltindividet og dets muligheter, men en tro på at fellesskapet i Gud 
er jordens største under.
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Det autentiske menneske:
Kropp og spiritualitet     
i neopaganismen
Geir Winje

Menneskesyn er i stadig endring. Når dagens nordmenn blir bedt om å utdype hva et 
menneske egentlig er, inneholder svaret ofte elementer fra naturvitenskap, semittisk 
religion og humanistisk filosofi. De siste 40-50 årene har også elementer fra særlig 
østlige religioner fått innflytelse. I denne artikkelen ser jeg nærmere på et av de siste 
tilskuddene til dagens sammensatte, alternative menneskesyn. Det er inspirert av pa-
ganisme (førkristen religion eller hedendom), eller snarere neo- eller nypaganisme, 
en moderne, rekonstruert form for paganisme som har fått stor utbredelse de siste 20 
årene.

Jeg innleder artikkelen med en kort oversikt over neopaganistiske miljøer i dagens 
Norge. Deretter trekker jeg fram noen særtrekk ved neopaganistiske ritualer, og viser 
hvordan disse synliggjør noen sider ved et neopaganistiske menneskesyn. Når jeg vel-
ger å ta utgangspunkt i rituell praksis, henger det sammen med at dagens neopagan-
istiske miljøer stort sett samles for å feire vendepunkter i naturens og menneskelivets 
sykluser. De er praksisfellesskap som i liten grad er opptatt av trosforestillinger. De 
verdsetter at deltakerne tror og tenker litt ulikt om for eksempel gudenes eksistens. 
Jeg avslutter artikkelen med en tekst som ofte resiteres under ritualene innenfor deler 
av wicca, og som på mange måter oppsummerer hovedpunktene i artikkelen.

Neopaganisme i Norge
Mens førkristne religioner så langt vi vet var etnisk baserte folkereligioner som ble 
tradert muntlig gjennom ulike former for presteskap, kan neopaganismen karakter-
iseres som en global, senmoderne bevegelse med Internett som hovedmedium (Stein-
sland 2005, Uldal/Winje 2007). I Norge kommer den så langt jeg kan se særlig til 
syne på følgende fem måter:

1 Wicca (jf. begrepet witchcraft) kan i tråd med forskning fra 1920-årene forstås som 
”heksenes religion”. Da wicca ble etablert av Gerald Gardner (1884-1964) i England i 
1950-årene, ble hekseprosessene sett som et forsøk på å utrydde restene av europeisk 
førkristen religion (se f.eks. Murray 1921). Selv om tanken om en kontinuitet mel-
lom før-kristen religion, renessansens hekser og dagens wicca er forlatt i dag, har den 
likevel retorisk betydning, i det den etablerer wicca som autentisk.
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Wicca omfatter i Norge blant annet en innflytelsesrik gruppe hekser med nære bånd 
til Vivianne Crowley, en profilert engelsk heks som innviet de første norske ”wicca-
prestene” i 1988. Det er denne formen for wicca som preger Nordisk Paganistforbund 
(se www.paganist.net og f.eks. Crowley 2001). Både engelsk wicca og det eldste nor-
ske wicca-miljøet er dessuten influert av Aleister Crowley (som ikke er i slekt med 
Vivianne Crowley) og Ordo Templis Orientalis (O.T.O.), noe som blant annet viser 
seg i hemmelige innvielsesritualer og et gradssystem. 

En annen wicca-strømning kan karakteriseres som amerikansk, mer preget av indi-
ansk religion, mer politisk orientert, og tydeligere til stede i det offentlige rom. En 
sentral person i dette miljøet er Starhawk, som i 1979 utgav The Spiral Dance, med 
undertittelen a Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess. Det er særlig Jone 
Salomonsen, teolog ved Universitetet i Oslo, som har presentert denne formen for 
wicca i Norge (se Salomonsen 1991 og 2002).

I tillegg dukker det stadig opp nye wicca-varianter, basert på forskjellige førkristne 
religioner og med ulik vektlegging av religiøse, politiske og andre aspekter. Hvem 
som helst kan laste ned en hvilken som helst wicca-nettside, og mange unge – særlig 
jenter – prøver ut ritualer, uten å sette seg systematisk inn i wicca eller oppsøke en 
etablert wicca-gruppe. Felles for de ulike wicca-miljøene er esbater (samlinger ved 
fullmåne) og sabbater (åtte samlinger gjennom solåret), samt påkallelse av guder og 
gudinner. Noen forstår et førkristent panteon som et symbolsystem eller ”kart” over 
krefter som virker i naturen, mens andre opplever gudene som virkelige vesener som 
de kan etablere kontakt med. Et wicca-fellesskap knyttes som nevnt sammen av felles 
praksis, ikke av felles tro.

2 Gudinnebevegelsen finnes både innenfor og utenfor wicca, og det er litt kunstig å 
skille mellom de to. Gudinnebevegelsen preges imidlertid av en særlig oppmerksom-
het på Gudinnen, og ikke på gudene. Gudinnen representerer både Moder Jord og 
alle gudinner i førkristne religioner. Innenfor store deler av wicca forstås derimot både 
gudene og naturen som kjønnete uttrykk for seksuell polaritet. Og mens wicca kan 
defineres som en religion eller religionsform, kan gudinnebevegelsen snarere karak-
teriseres som en impuls eller strømning – i hvert fall i Norge. Det finnes riktignok 
organiserte gudinnemiljøer, for eksempel det California-baserte Reclaiming, som ar-
rangerer politiske og religiøse markeringer, og som samler både hekser eller wicca-
tilhengere og gudinnedyrkere.

Mange opplever gudinnebevegelsen som en religiøs form for feminisme og Gudinnen 
som et kvinnelig forbilde. Dette står i motsetning til hvordan gudinner innenfor hin-
duismen og deler av okkultismen først og fremst påkalles av menn ( Jacobsen 2007, 
Crowley 1975). I Norge gjør gudinneimpulsen seg særlig gjeldende på selvutvikling-
skurs og seminarer – side om side med engler, healing og annet. En del nordmenn har 
også møtt gudinnebevegelsen på det svenske alternativsenteret Ängsbacka.

3 Åsatro er ikke noe særnorsk fenomen, det finnes store miljøer i blant annet USA. 
Norske åsatromiljøer er stort sett mer tilgjengelige enn wicca. Blot (offerseremonier) 
annonseres gjerne i lokalavisa, og det er uaktuelt med for eksempel hemmelige in-
nvielser. Mange blotslag er organisert i foreningen Forn sed (forn-sed.no) eller tros-
samfunnet Bifrost (www.bifrost.no). Her har seremonilederne vigselsrett, og som i 
andre trossamfunn markeres fødsel, ekteskapsinngåelse osv. I tillegg arrangeres fire 
årlige blot ved solverv og jevndøgn. Som i wicca er det opp til den enkelte hva en tror: 
Noen har et magisk virkelighetssyn, andre ikke. I blotslagene samles en om felles prak-
sis, ikke nødvendigvis om felles tro.

Det norske åsatrusamfunn (DNÅ – se f.eks. vegtam.info) opererer med den samme 
mytologien som Bifrost og Forn sed: æser, vaner, jotner og så videre. DNÅ tolker im-
idlertid gudene i lys av en etnisk forståelse av ”det norske”. Denne formen for åsatro 
har derfor et nasjonalistisk og rasistisk preg. Det samme gjelder Vigrid (www.vigrid.
net), som i tillegg skiller seg ut ved en form for norrøn monoteisme. Her dyrkes kun 
Odin.

4 Neosjamanismen fremstår i likhet med gudinnebevegelsen ikke som en organisert 
religion. Men selv om de fleste som er aktive kanskje tar et trommekurs på alterna-
tivmessa og integrerer sjamanistiske elementer i et allerede sammensatt menneske-
syn, er det noen som i større grad rendyrker sjamanismen som en selvstendig natur-
religion. Neosjamanismen omfatter uansett en rekke praksiser inspirert av førkristne 
naturreligioner. Den viktigste er bruken av rytme som middel for endring av bevis-
sthetstilstand. Under en ”trommereise” ligger kroppen stille, mens sjelen reiser av sted 
og møter for eksempel et kraftdyr (se f.eks. Harner 1980, Gaup 2005).

5 Neopaganismen kan også forstås som en premissleverandør til en kulturimpuls som 
gir seg utslag i middelalderfestivaler, rollespill, vikinglandsbyer for skoleelever eller 
turister, fremstillinger av ”det samiske” og mye annet. Her verdsettes alt som er gam-
melt, ekte og naturlig – til dels også førkristen religion. Neopaganismen inngår slik i 
en diskurs som påvirker underholdning og kulturliv, reklame og media for øvrig. Et 
eksempel er hvordan indianere og andre urbefolkningsgrupper tillegges stor autoritet 
og forstås som klokere og mer autentiske enn mennesker som er ødelagt av moderne 
sivilisasjon og formalisert religion.

Elementer i et neopaganistisk menneskesyn
Neopaganismen er altså ingen enhetlig eller organisert religion. Det finnes ingen neo-
paganistisk trosbekjennelse eller lære, og felles praksis er som nevnt viktigere enn 
felles tro. I det følgende vil jeg derfor synliggjøre et neopaganistisk menneskesyn ved 
å peke på noen karakteristiske trekk ved neopaganistiske ritualer. Jeg kunne selvsagt 
trukket fram flere eksempler på neopaganistisk praksis, men de åtte jeg gir nedenfor 
danner til sammen et relevant bilde. Det samsvarer så langt jeg kan se særlig med selv-
forståelsen innenfor miljøer inspirert av engelsk wicca (Uldal/Winje 2007).
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(1) Deltakerne i neopaganistiske ritualer danner gjerne en sirkel. Sirkelen forstås som 
et naturlig og organisk hellig rom, og korresponderer blant annet med årstidenes 
syklus. Som referansesystem åpner sirkelen for å samordne fire elementer, fire him-
melretninger, åtte solfester, tolv måneder og så videre. I tillegg anskueliggjør den et 
likhetsideal.

(2) Latter og humor bidrar til å skape en annen atmosfære enn den som preger ritu-
alene i mange andre religioner, og kan forstås som et uttrykk for at ”det autentiske 
menneske” er i aksjon. Den alvorlige holdningen som preger kristne gudstjenester – 
i hvert fall under syndsbekjennelsen – oppleves som fremmedgjørende, mens latter 
viser at mennesket ikke har noen synd å bekjenne eller skamme seg over. Samtidig kan 
humor hjelpe deltakerne med å opprettholde en kritisk distanse til det religiøse fel-
lesskapet de tilhører. I mange neopaganistiske miljøer er det viktig å sikre den enkeltes 
individualitet og uavhengighet, selv om (eller kanskje snarere fordi) medlemmene i 
en gruppe samtidig utvikler et tett fellesskap. Folk gjør ritualer sammen, men under-
streker samtidig at de kan legge svært ulik betydning i dem.

Nevnes kan også bruken av (3) rytme eller rytmisk musikk, noe som virker suggerer-
ende og kan gi en opplevelse av ekstase. Det ekstatiske forsterkes ved hjelp av (4) 
rusmidler: gjerne mjød i åsatromiljøene og vin i wicca. Native American Church har 
tillatelse til å bruke peyote (et hallusinerende stoff fra en kaktuspante) i visse ritualer, 
men norske neopaganister følger stort sett norsk lov. Når en drikker mye vin sammen 
i et ritual, kan det forsterke en opplevelse av vennlighet og omsorg – men også bidra 
til en oppstemt atmosfære.

Mange wiccaritualer er preget av (5) seksualitet, selv om media tar feil når medle-
mmene i en heksesirkel påstås å ha seksuell omgang med hverandre. Det er riktigere 
å si at ritualene kan være seksuelt ladde, for eksempel når deltakerne dramatiserer 
fortellinger om guder og gudinner i førkristne fruktbarhetsreligioner. (6) Nakenhet er 
vanlig under ritualene i wicca, og kan forsterke den seksuelle ladningen. Å være nakne 
sammen oppleves imidlertid først og fremst som et uttrykk for naturlighet. 

Til sist kan nevnes (7) jording, et ritual der deltakerne nedkaller eller ber gudene om å 
stige ned på jorda. Ritualet kan også forklares som å kanalisere himmelens energi ned i 
det jordiske. I et lignende ritual, kalt (8) Drawing Down the Moon, blir Gudinnen bedt 
om å ta bolig i den personen som leder ritualet.

Særtrekk som sirkelform, latter, rytme, rusmidler, seksuell ladning og jording viser 
hvordan neopaganismen anerkjenner det dennesidige som viktig, virkelig og varig – i 
motsetning til religioner der det hinsidige er viktigere, virkeligere og varigere. Men-
nesket er en kropp, og kroppen er en del av en natur som er syklisk og preget av sek-
suell polaritet. Rytme og rus er fysiske virkemidler som har relevans når den religiøse 
opplevelsen forstås som en kroppslig erfaring. Eller sagt på en annen måte: Spiritu-
alitet er en kroppslig sak. Mennesket skal ikke forsøke å bli ”åndelig” eller etterligne 

himmelske og opphøyde guder. I stedet er gudene sammen med mennesket i det jord-
iske. Gudene personifiserer naturen – ja, jorda selv er guddommelig.

Mange opplever derfor sitt første wicca-ritual eller blot som overraskende lite ”re-
ligiøst”. De har vent seg til at religiøse ritualer – ikke minst kristne gudstjenester – er 
alvorlige. De har lært at kroppen er uvesentlig eller (for eksempel når en kneler) til 
nød et hjelpemiddel for ånden. Et neopaganistisk ritual er derimot lystig og humor-
istisk, med bål og alkohol, tromming og dans. Det kan minne mer om en hyggelig 
tur i skogen enn om en religiøs seremoni, og skal hjelpe deltakerne med å akseptere 
seg selv som kroppslige, dennesidige vesener. I enkelte sammenhenger aksentueres 
også seksuell energi og nakenhet, elementer som kan virke både fremmede og skrem-
mende, men som samtidig kan forstås som en respons på guddommelig aktivitet og et 
uttrykk for menneskelig autentisitet. 

En neopaganistisk nøkkeltekst - oppsummering
Gudinnens erklæring blir sitert ved så å si alle esbater og sabbater innenfor engelsk 
wicca. Teksten er forfattet av Doreen Valiente (1922-1999). Hun var gift med Gerald 
Gardner, og regnes som en av de aller mest innflytelsesrike heksene i moderne tid.

”(…) når månen er full, skal dere samles på et hellig sted og tilbe mitt vesen (…) dere 
skal være fri fra slaveri, og som et tegn på at dere er virkelig fri skal dere være nakne 
i deres ritualer, og dere skal danse, synge, feste, musisere og elske, alt til min lovpris-
ning. For min er åndens ekstase, og min er også gleden på jorda, for min lov er kjær-
lighet til alt levende. (…) Fra meg strømmer alle ting ut, og til meg skal alle ting vende 
tilbake. Og la nå ditt innerste selv vikle seg ut i uendelighetens ekstase foran mitt åsyn, 
du som er elsket av både guder og mennesker. La tilbedelsen av meg leve i hjertet som 
fryder seg, for se: Alle handlinger utført i kjærlighet og glede er mine ritualer.” (Hentet 
fra Skyggenes bok, gjengitt i Uldal/Winje 2007: 226-227.)

Teksten holder i hovedsak fram de samme idealer og verdier som jeg har pekt på i 
denne artikkelen. Gudinnen representerer Jorda, og Jorda ønsker at menneskene skal 
nyte livet på jorda. Gudene personifiserer strengt tatt ikke noe annet enn livet her og 
nå, og naturen som fornyes hvert år. Det åndelige er ikke definert ut av religionen, 
men det er heller ingen motsetning mellom ”åndens ekstase” og ”gleden på jorda”. Den 
dualismen som på ulike måter preger religionenes menneskesyn, virker fraværende. 
Religionen verken feirer eller gir løfte om noe annet enn det dennesidige livet.

På den ene siden inngår neopaganismen i dagens senmoderne, eklektiske og selvstyrte 
religiøsitet. Hvem som helst kan etablere et religiøst miljø eller konstruere en tro eller 
praksis der alle kombinasjoner er mulige. På den annen side kan et neopaganistisk 
inspirert menneskesyn fungere som korrektiv eller holdepunkt i en flytende og uklar 
verden der selv religion er markedsstyrt. Det autentiske menneske forstås ikke som et 
åndelig vesen som lever på jorda for å forberede seg på himmelen – det er religiøst nok 
å være en kropp og en del av naturen. 
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Tre eksperimenter i moralsk oppgradering fra filmens verden – 
og noen tendenser fra virkeligheten.

Etiske superkrefter 
Bår Stenvik

Superheltfilmen Captain America: The First Avenger ( Johnston, 2011) tar utgang-
spunkt i arbeidet med å frambringe en teknologisk forbedret elitesoldat. Den ameri-
kanske hæren har mange dyktige kandidater, men som forsøkskanin velger de til slutt 
ikke den sterkeste, raskeste og beste soldaten. De velger puslete Steve Rogers, fordi 
han har et hjerte av gull. Det viser seg å være det viktigste kriteriet for jobben: Captain 
America kan ikke være en bølle. I filmens vitenskapelige univers, som er realistisk i 
omtrent samme grad som Langbein ligner på en virkelig hund, fører nemlig behan-
dlingen med super-serum og vita-stråler ikke bare til at Rogers blir sterkere og raskere, 
men også til at personlighetstrekkene hans forsterkes.

Kanskje er den mest nærliggende allegoriske tolkningen at filmen handler om USAs 
rolle som supermakt, og at «den som er veldig sterk, også må være veldig snill». Men, 
som Discover Magazine-bloggeren Kyle Munkittrick skriver, filmen tar også opp for-
skjellen på funksjonell og moralsk oppgradering, hvorav den siste typen i nyere tid har 
fått mer oppmerksomhet i transhumanist-debatten. Hjernedop har tidligere gjerne 
blitt framstilt som midler til å tenke raskere og mer effektivt – men hva med stoffer 
som kan gjøre oss super-etiske?

New York University har nettopp avsluttet en konferanse ved navn The Moral Brain, 
som blant annet har tatt opp disse problemstillingene. Selv om en pille mot svak mor-
al kanskje ikke er realistisk, i alle fall ikke med det første, pekte flere av innlederne 
på at kjemiske stoffer påvirker de etiske vurderingene våre. Oxytocin er kjent som et 
hormon som gjør oss empatiske og tillitsfulle, og som stimulerer pardannelse. Brian 
Earp ved the Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics har argumentert for at ektepar 
i noen tilfeller burde føle seg moralsk forpliktet til å bruke oxytocin og andre kjær-
lighetsstoffer til å holde gløden i forholdet ved like, siden en skilsmisse vil kunne få 
uheldige konsekvenser for barna.

Det er alltid verdt å minne om at hjernekjemien vår er komplisert, og det gjorde da 
også en av innlederne på NYU-konferansen, Molly Crockett. Ingen stoffer i vår verden 
tilsvarer Marvel-universets super-serum. Crockett påpekte at oxytocin gjør oss mer 
tillitsfulle og generøse, men til gjengjeld også booster skadefryd, etnosentrisme og 
misunnelse. Serotonin, på sin side, gjør oss mer empatiske og dessuten mer villige 
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til å straffe den urett som ikke rammer oss selv, men stoffet er involvert i så mange 
andre hjerneprosesser at brukeren må regne med uforutsette bieffekter. For øvrig – et 
finurlig faktum – stimulerer et kjøttrikt kosthold serotonin-produksjonen, så det er 
mulig at vegetarianere allerede har en annen gjennomsnittsmoral enn kjøttetere.

Mens Captain America er utilslørt tøysete, prøver historien i en annen nyere block-
buster, Rise of the Planet of the Apes (Wyatt, 2011), å opprettholde et skinn av viten-
skapelig plausibilitet. Serumet har i denne filmen fått navnet ALZ-112, og er en al-
zheimermedisin spleiset med et virus, som viser seg å gjøre mer enn å kurere sykdom. 
Forsøksapene eksellerer straks på IQ-testene og lærer seg å dirke opp låser. Filmen 
holder seg gjennomgående til hovedapen Cæsars perspektiv – også fysisk sett, i form 
av en lavere kameraføring enn vi er vant til. For Cæsar blir den høye intelligensen 
og logiske evnen nøkkelen til moralsk innsikt. Etterhvert som han forstår at han og 
hans artsfrender blir behandlet som annenrangs vesener, blir filmen en blanding av 
klassisk fengselsfluktfilm og opprørsfabel. Cæsars viktigste fluktforberedelser er 
imidlertid forskjellig fra de klassiske. Han skaffer ikke file- eller graveredskap – det 
grunnleggende verktøyet hans primatvenner trenger er mentalt, så han stjeler IQ-
serumet og slipper det løs i apefengslet.

I Rise ... er ikke direkte moralsk forbedring temaet, men snarere moralsk innsikt 
oppnådd ved hardt tankearbeid. Etikken styres her, i benthamsk og kantiansk ånd, av 
nytte, rasjonalitet og plikt. Denne fornuftsfokuserte etikken er knyttet til et sentralt 
dilemma innen all kognitiv forbedring, som også denne filmen nærmer seg: Når vi 
nekter andre dyr samme status og rettigheter som oss selv, rettferdiggjør vi det med 
vår overlegne kognitive evner – men hva skjer da når vi skaper hjerner som overgår 
våre, om det er i form av maskinintelligens eller biologisk forbedrete aper eller men-
nesker? Vil vi måtte godta at den nye rasen setter premissene for hva som er etisk, og 
om det kan forsvares å stenge mennesker inne, eller spise dem? Dette er da også en av 
de grunnleggende science fiction-fortellingene: maskinen som utrydder mennesket 
for å redde planeten, ut fra en mer eller mindre overbevisende totalvurdering. Men-
nesket etablerte opplysningsidealet, men hva om det mest opplyste viser seg å være å 
utrydde mennesket?

Hvis apeintelligensscenarioet bringer tankene til logisk drevet Bentham-etikk, min-
ner Captain Americas moralske teser mer om gammeldags dygdsetikk – den som er 
god, ønsker det gode, og utfører dermed gode gjerninger. Begge scenarioene har im-
idlertid det til felles at moralen er indrestyrt, i motsetning til det bildet som males i en 
tredje film: Kubricks A Clockwork Orange (Kubrick, 1971). Når Alexander LeGrandes 
moral skal forbedres, utstyres han verken med rasjonell forståelse eller empati. Hver 
voldelige impuls knyttes på pavlovsk vis til et sterkt fysisk ubehag, en passiviserende 
kvalme, ved hjelp av den fiktive Ludovico-teknikken.

En form for tankekontroll har vi allerede innført, ved hjelp av kjemisk kastraksjon, 
ifølge Ronald Bailey i Reason Magazine. I neste omgang blir vi kanskje nødt til å ta 

stilling til vaksiner mot stoffavhengighet og enzymboostere mot genetisk tilbøye-
lighet til vold.

Ludovico-teknikken utmerker seg ved å gå omveien om kvalmen for å oppnå sin op-
pbyggelige effekt. De siste tiårene har det blitt populært å forske på forbindelsen mel-
lom vemmelse og moral – mennesker med konservativ moral er mer tilbøyelige til å føle 
avsky også for mark og verkende sår, og forsøkspersoner som utsettes for kvalmende 
lukt foretar strengere etiske vurderinger enn de som sitter i frisk luft. Den amerikanske 
psykologen Jonathan Haidt mener at å erkjenne forskjellen på en avskydrevet etikk og 
en logisk kalkulert moral gir oss nøkkelen til å forstå hvorfor konservative og liberale 
snakker forbi hverandre i amerikansk politikk – et syn han legger fram i den ferske boka 
The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion.

Vi kan med Haidts logikk tenke oss at hovedpersonen i A Clockwork Orange blir utstyrt 
med en konservativ moralsk respons, hvor kvalmen skal overdøve lysten. I grunnen 
likt en tradisjonell religiøs kultivering av synd og skam koblet til avsky, men hakket 
mer fysisk. Kristendom uten alt pratet, rett i kroppen. Ikke desto mindre er det pre-
sten i filmen som advarer mot metoden, fordi, som han sier: «Rettskaffenhet er valgt. 
Når en mann slutter å velge, slutter han å være en mann.» Kanskje ville en fullblods 
utilitarist se A Clockwork Orange-metoden som en akseptabel løsning på det ondes 
problem, mens en viljes- eller dygdsetiker ville være enig med presten i at forbryteren 
bare hindres i å utføre onde handlinger – hans begjær er intakt, hans vilje ufri.

Men hva om vi kunne booste våre mentale sperrer frivillig? Hjerneforskeren David 
Eagleman har i en artikkel i Atlantic Magazine argumentert for at den delen av hjernen 
som driver med impulskontroll, kan trenes opp. Han skisserer et apparat som gir en 
slags biofeedback: Mens brukeren øver seg på praktiske problemstillinger, informerer 
en hjernescanner ham kontinuerlig om hvorvidt han anvender hjernens avdelinger for 
framsynthet og selvkontroll. Tanken er at hjernen vil kunne omprogrammeres over 
tid, på en langt mer sympatisk måte enn i Kubricks film.

Den kjente filosofen Peter Singer har argumentert i New York Times for at vi må be-
gynne å tenke seriøst over moralpille-spørsmålet. Transhumanistbloggen Evolver har 
foreslått at forbrytere selv kan velge mellom å «oppbevares» i fengsel eller å gjen-
nomgå behandling. En av framgangsmåtene som foreslås er transkranial stimulering, 
som ifølge New Scientist er blitt forsøkt for å hjelpe autister å føle empati, med en viss 
suksess. Gjennom ukentlig å stimulere enkelte deler av hjernen og hemme andre, har 
forskerne i noen grad greid å gi autister større evne til innlevelse. De advarer mot å tro 
at vi er på sporet av en kur mot autisme, men det forhindrer ikke Evolver i å lansere 
behandlingen som en mulig kur mot ondskap.

Forenklet sett kan vi si at A Clockwork Orange er en karikatur på den delen av kristen 
etikk som knytter synd til avsky, frykt og vemmelse, kokt ned til fysisk kvalme. Rise of 
the Planet of the Apes målbærer opplysningstidens drøm om at rasjonell tanke vil føre 
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til riktige handlinger – illustrert ved überintelligente Cæsar som til slutt, takket være 
sin kognitive oppgradering, viser seg som menneskenes moralske overape når han 
hindrer kumpanene sine fra å drepe soldatene som vil drepe dem. Captain America 
står for dygdsetikken, men ligger også nært et hippieideal om at kjærlighet er alt du 
trenger. Så var da også hippiene positive til syntetisk framstilt nestekjærlighet.

Denne teksten ble nettpublisert på redaksjonsbloggen til Vagant 2. mai 2012, se: 
http://www.vagant.no/etiske-superkrefter/. Papirutgaven av tidsskriftets nummer 2/2012  
inneholdt for øvrig flere artikler om transhumanisme. 
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Religiøs etikk og allmenn etikk 
– etter 22. juli
Paul Leer-Salvesen

22. juli 2011 er en merkedag på så mange måter i nyere norsk historie. Katastrofens 
omfang, ofrenes antall og gjerningspersonens ensomhet gjør det nesten umulig å finne 
et sammenligningsgrunnlag i hendelser på andre dager i norsk historie. Og vi trenger 
muligheter for komparasjon for å kunne forstå. Det er en grunnleggende innsikt i flere 
fag. 22. juli er også en merkedag i moderne faghistorie. Ikke bare i jussen og rettspsyki-
atrien, men også i fag som psykologi, filosofi, pedagogikk, teologi og etikk. Denne 
artikkelen er et forsøk på å summere opp noen etiske perspektiver på hendelsene 22. 
juli 2011, og formulere utfordringer både for religiøs etikk og allmenn etikk.  

Mye av debatten i tilknytning til rettssaken våren 2012 har handlet om Anders Beh-
ring Breiviks tilregnelighet. Det er i seg selv et helt sentralt etisk spørsmål som utløser 
refleksjoner om sykdom og menneskesyn, om skyld og ansvar. Men denne debatten 
har kanskje skygget for et annen annet og minst like viktig tema: Breivik har levert en 
etisk begrunnelse for sine handlinger, en begrunnelse som er blitt unisont imøtegått 
av mennesker med ulike livssyn og etiske posisjoner. I seg selv har dette vært et vit-
nesbyrd om at etikken i vårt samfunn ikke er fullstendig fragmentert og relativisert. Vi 
sitter ikke på hver vår moralske tue. Det er fortsatt noe som heter universelle verdier, 
eller i det minste verdier som samler oss, og som vi opplevde at ble tråkket på i ter-
roren og massakrene. Alt er ikke like gyldig. La oss se på noen av de etiske temaene 
som 22. juli aktualiserer.

Hensikten helliger middelet
Breivik forsvarte terrorhandlingene i sitt manifest og under rettssaken som nødvendige 
handlinger i kampen mot det multikulturelle samfunnet. Han fremstår nærmest mes-
siansk og profetisk og hevder at han vil bli hyllet som en helt en gang i fremtiden når 
folk vil forstå at han har vært en pioner i krigen mot alt som truer det rene og norske. 
Breivik benytter en variant av formålsetikken når han forsøker å rettferdiggjøre terro-
ren og drapene: «Hensikten helliger middelet!» Jeg må bare legge til i parentes: Denne 
grusomme setningen blir stadig tillagt jesuittene. Det er feil. Ordenen har en rekke 
ganger tatt avstand fra denne moralske læresetningen, og en vil lete forgjeves hvis en 
prøver å finne en jesuittisk teolog eller etiker som har forsvart en slik ekstrem form for 
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formålsetikk. Men Breivik benytter den aller mest kyniske form for mål-middel etikk. 
Han setter opp et etisk regnskap der fremtiden skal legitimere handlingene og gi ham 
rett. I det fremtidige rene, hvite Norge vil man forstå at ofrene i Regjeringskvartalet og 
på Utøya i 2011 var nødvendige ofre. «En kan ikke lage omelett uten å knuse egg.» 
Breivik er ikke alene om en slik etisk og politisk tankegang. Lignende former for etikk 
fantes i nasjonalsosialismen og i marxist-leninismen. De dukker opp i ulike varianter 
av totalitær ideologi og praksis der man er villig til å sette til side det kantianske forbu-
det mot å instrumentalisere det menneskelige. Kants kategoriske imperativ sier: «Du 
skal handle slik at du alltid behandler et annet menneske som et mål i seg selv, aldri 
bare som et middel til å fremme et annet formål.» I dette imperativet oppsummeres 
arven fra et kristent og humanistisk menneskesyn og tolkes sekulært som en forestill-
ing om et ukrenkelig menneskeverd. Breiviks etikk står for det stikk motsatte. Den er 
inderlig i slekt med etiske kodekser vi har sett i folkemord til alle tider, fra Holocaust 
og Gulagene til dødsmarkene i Kambodsja og Rwanda. Folkemordets rasjonale er at 
«noen» har rett til å utrydde «de andre» fordi det kan rettferdiggjøres i et høyere 
regnskap der «de andre» ofres for at «noen» skal få beholde sin verdi.

Unison og verdibasert protest    
Men 22. julis formålsetikk ble møtt med kraftfulle moralske alternativer fra dag én 
etter katastrofen: «Når en mann kan forårsake så mye ondt – tenk hvor mye kjær-
lighet vi kan skape sammen,» tvitret 18 år gamle Helle Gannestad, et AUF-medlem 
fra Møre og Romsdal. Disse vakre ordene gikk verden rundt i alle medier, og statsmin-
ister Jens Stoltenberg brukte dem i sin berømte tale under minneseremonien i Oslo 
Domkirke der han også sa: «Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer human-
itet.» I disse to enkle setningene fra unge Helle Gannestad og en nær og samlende 
statsminister, ligger en moralsk protest som det var konsensus om i Norge på etter-
sommeren 2011. Ikke bare i rosetogene og på domkirketrappa, men langt utover disse 
følelsesladete arenaene og inn i ulike faglige diskurser. Jeg sier ikke at Norge har nådd 
frem til etisk konsensus. Langt i fra. Det er fortsatt store etiske og politiske konflikter i 
blant oss. Men likevel klarte Anders Behring Breivik med sitt kynisk formålsetiske og 
dehumaniserende budskap og sine avskyelige handlinger å provosere frem en unison 
og verdibasert norsk protest. Spørsmålet er hvor bærekraftig denne protesten er, og 
hvor gyldig den kan vise seg å være overfor andre etiske og politiske utfordringer.

Ansiktets etikk
«Når Den Andre mister ansiktet sitt, blir det umulige mulig». Slik kan en viktig 
innsikt i Emanuel Levinas´ filosofi og etikk formuleres (Moyn 2005, Henriksen og 
Vetlesen 2000). Ansiktets filosof, er Levinas blitt kalt. Han er filosofen som insisterer 
på at etikken er den første filosofi, og at etikken blir til i møte med Den Andre. Og det 
første Den Andre sier i dette ontologisk konstituerende møtet er: Ikke drep meg! Vis 
meg omsorg! 
Det er derfor det blir så fatalt når rommet mellom «noen» og «andre» fylles med 
ideologi som dehumaniserer den andre eller som på utallige andre måter gjør at 
«noen» mister «de andre» av synet: fysisk og geografisk avstand, rasisme, sexisme, 

språk, rus. Levinas skriver om hvordan både språk og fysiske forhold kan bidra til at 
Den Andre ikke lenger blir sett som person. Da øker risikoen for vold – enten den ut-
føres av en rusa ung mann i selvlaget uniform og neddopet på høyreekstrem ideologi, 
eller av en dresskledd laborant ved et tastatur 10 000 kilometer fra dronenes nedslags-
felt. Avstand bidrar til vold. Nærhet minsker risikoen for vold.

Et annet viktig trekk ved Levinas` tenkning om Den Andre, er hans insistering på at 
Den Andre alltid er fremmed. Han polemiserer mot en utbredt (og vestlig) lesning av 
det jødisk-kristne nestekjærlighetsbudet som legger all vekt på siste del: «Du skal elske 
din neste som deg selv». Hvis det er det at du kjenner igjen deg selv, som begrunner 
nestekjærligheten, er det som å holde et speil opp foran Den Andres Ansikt. Hvis det 
er gjenkjennelsen av det kjente som er etikkens drivkraft, blir det jo bare en ny form 
for narsissisme. Levinas insisterer på at den andre er fremmed, og har krav på respekt 
nettopp som fremmed: Den Andre er mysterium og hemmelighet, et ennå uutforsket 
kontinent. Mon tro om ikke dette perspektivet kan være fruktbart i vårt multikulturelle 
samfunn. 

Det finnes så mange midler som kan brukes for å avpersonalisere de andre og mulig-
gjøre volden. Et mulig middel er å kaste vrak på det grunnleggende synet på men-
neskets absolutte verdi og menneskelivets ukrenkelighet. Dette menneskesynet kan 
formuleres på ulikt vis i religiøs og i allmenn etikk. I jødisk, kristen og islamsk etikk 
forankres menneskeverdet i troen på Gud som skaper. I humanistisk etikk er det men-
nesket selv som er bærer av den «dignitas» som gir det absolutte menneskeverdet. 
Her er det fullt mulig å bygge en bro mellom religiøs og humanistisk etikk, noe som nå 
er blitt gjort i mer enn to generasjoners arbeid med universelle menneskerettigheter 
og etiske dialoger. Dette arbeidet er i dag truet. Ikke bare fra personer og grupper som 
argumenterer ut fra en tro på at de selv besitter en sannhet som gjør andre til mind-
reverdige fiender, men også fra langt mer sofistikert filosofisk hold.

Kamp mot det hellige menneskeverdet
Jeg mener at for eksempel filosofen Peter Singer er en trussel mot det synet på men-
nesket som har vært drivkraften bak arbeidet med menneskerettigheter og i mye an-
net arbeid for å fremme frihet, likhet og søskenskap mellom mennesker. Ikke mis-
forstå meg. Jeg gir ikke Peter Singer skylden for moderne terrorisme og høyreradikal 
vold. Han er ikke i nærheten av å sympatisere med slike grupper. Men han har ført en 
årelang kamp mot forestillingen om et hellig og ukrenkelig menneskeverd, og denne 
kampen er etter min mening potensielt farlig og kan føre til at både fødte og ufødte 
mennesker mister et viktig verdiforankret vern. Peter Singer er kanskje verdens mest 
kjente akademiske etiker. I boken Rethinking Life & Death (Singer 1994) kritiserer 
han både religiøse og allmenn-etiske forestillinger om livets hellighet og et ukrenkelig 
menneskeverd. Han hevder at dette tradisjonelle menneskesynet mangler rasjonalitet 
og støtte i moderne biologisk forskning. Han hevder også at det tradisjonelle men-
neskesynet har ført til at menneskeliv forlenges in absurdum ved hjelp av moderne 
medisin, og at det indirekte fører til omfattende misbruk og diskriminering av dyreliv. 



5352 RELIGION OG LIVSSYN – 3/2012 RELIGION OG LIVSSYN – 3/2012                            

fra lesvos fra lesvos

Singer argumenterer for eutanasi både ved livets begynnelse (drap på multifunksjon-
shemmete spedbarn) og livets slutt, og for abort i alle stadier.

I boken Animal Liberation (Singer 1975) argumenter Singer for en omfattende nyten-
kning om dyrs rettigheter og mot industriell kjøttproduksjon, bruk av forsøksdyr i for-
skning osv. Han bygger med andre ord ned skillet mellom menneske og dyr ut fra et 
biologisk basert syn på at mennesker og i hvert fall alle høytstående pattedyr deler de 
samme grunnleggende egenskaper: følelser, fornuft, evne til kommunikasjon, planleg-
ging, strategisk atferd. I en klassisk utilitaristisk tradisjon hevder han at mest mulig 
lykke for flest mulig, og minst mulig smerte, skal være styrende etiske perspektiver. 
Men det må også gjøres gjeldende for dyr. For dyr er minst like godt utrustet til å sanse 
lykke og smerte som mennesker er. Det er uholdbart å sette et skille ved arten homo 
sapiens, og til og med et skille som inkluderer tungt psykisk utviklingshemmete i per-
son-begrepet, og som ekskluderer for eksempel våre nærmeste slektninger, primatene.

I en provoserende del av boken Practical Ethics (Singer 1993: 110) spør Singer: Hva 
er galt i å drepe? Hans hovedpoeng er at vi både overfor dyr og mennesker må skille 
mellom etisk akseptable og etisk uakseptable drap. Vi kan ikke gå inn i diskusjonen 
med et absolutt pasifistisk standpunkt som henviser til livets ukrenkelighet. Praksis er 
jo en helt annen. Vi dreper allerede både dyr og mennesker. Vi må i større grad være 
villig til å gå rasjonelt inn i drapsdiskusjonen og spørre etter hvilke drap som lar seg 
forsvare fordi de fører til mindre lidelse og mer lykke. Ironisk nok er Singer enig med 
høyrefløyen i abortdebatten som kaller abort «fosterdrap». Selvsagt er abort drap, sier 
Singer. Det går ikke an å sette en absolutt grense ved 12. eller 16. svangerskapsuke eller 
ved fødselen. Det er liv uansett. Og i visse tilfeller er det bedre å ta liv enn å la det være.

Peter Singer er en av mine yndlingsmotstandere blant dagens etikere. Han får oss til å 
tenke. Han tvinger oss til å forsøke å begrunne. Dersom Singers menneske- og dyresyn 
skulle vinne ytterligere terreng i årene som kommer, vil det sannsynligvis føre til bedre 
dyrevelferd, i hvert fall for primatene og andre høytstående pattedyr som er dypt i slekt 
med menneskene. Men min frykt er at det fører til langt vanskeligere livsvilkår for de 
svakeste i blant oss. De som ikke når opp i konkurransen om levedyktige egenskaper og 
anlegg. De syke og døende. De tungt utviklingshemmete. De ennå ikke fødte.

Jeg gjentar at jeg ikke lager noen direkte kobling mellom Singer og det menneske-
synet som utfoldet seg i gjerningsmannens handlinger 22. juli. Men poenget mitt er 
likevel at utilitarismens og biologismens menneskesyn ikke er en tilstrekkelig basis 
for å kunne bekjempe kyniske drap og massedrap i en eller annen ideologis navn. Vi 
trenger noe annet og mer. Vi trenger nettopp å beholde det som Singer retter sitt skyts 
imot: Forestillingen om at Den Andre er bærer av et ukrenkelig menneskeverd.

Ansvarlige og skyldige mennesker
22. juli utfordrer både religiøs etikk og allmenn etikk til å tenke nytt om hva som ligger 
i forestillingen om et ukrenkelig menneskeverd. Kristen etikk skal gjøre det i kontakt 

med sine historiske røtter, og ut fra forestillingen om at menneskeverdet er forankret 
i troen på en Gud som skaper mennesket i sitt bilde. Humanistisk etikk skal gjøre det 
på sitt vis, der postulatet om et absolutt menneskeverd og en «dignitas» forankres i 
en immanent tenkning om mennesket. Men disse posisjonene lar seg utmerket godt 
bringe i dialog med hverandre. De er i slekt. Begge hevder at mennesket ikke lar seg 
redusere til en samling anlegg og egenskaper.
22. juli utfordrer også en annen viktig del av den kristne etikk og den allmenne etikk, 
der sentrale tradisjoner hevder at menneskets moralske ansvarlighet er et av men-
neskets adelsmerker. Levinas formulerer denne tanken en rekke steder, blant annet 
i en dialog om Holoucaust som er trykket i The Levinas Reader (Hand 1989: 290). 
Hannah Arendt (Arendt 1994) har samme tankerekke som et hovedpoeng i boken 
hun skrev etter rettssaken mot Adolph Eichmann: Eichmann in Jerusalem: A report 
on the Banality of Evil. Her hevder hun at det å stille Eichmann til ansvar for trans-
porten av 1,2 millioner jøder til dødsleirene, og kjenne ham skyldig, er å behandle 
ham som et menneske. Det er faktisk å bringe ham tilbake til humanum. Fordi det 
bare er mennesker som kan behandles som moralsk ansvarlige og kjennes skyldige 
(Leer-Salvesen 2009). 
Parallellene til rettssaken mot Anders Behring Breivik våren 2012 er slående. I og 
rundt rettssaken har vi diskutert ansvar, skyld, tilregnelighet, person og sykdom. Det 
er blitt tverrfaglige diskusjoner. Vi har innsett at det ondes problem ikke kan over-
lates til rettspsykiaterne og juristene. Diskusjonene kommer til å fortsette. Og net-
topp fordi Behring Breivik brukte en grotesk variant av religiøs etikk for å forsvare sitt 
dødelige korstog mot barn og unge og voksne, er det desto viktigere at diskusjonen 
om temaene fra 22 juli fortsetter både innenfor rammene av religiøs etikk og allmenn 
etikk. Han har berørt oss dypt. 
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studietur til Lesvos i mai 2012.

Fra dogmer til estetikk? 
Perspektiver på religiøs endring 
i Norge
Pål Repstad

Hovedtese: religionen estetiseres i vår tid!
En forskergruppe jeg leder er i gang med nærmere 30 delundersøkelser av norsk re-
ligiøst liv. Vi har en arbeidshypotese om at det religiøse liv gjennomgår en tyngdefor-
skyvning i vår tid, fra vekt på det læremessige, det tankemessige, det som har med ho-
det å gjøre, de teologiske påstander om hva som er sant, og over til det sanseorienterte, 
det følelsesmessige, opplevelser og det estetiske. Ordet alene har det hett i den nordeu-
ropeiske protestantismen. Ordet har jo aldri stått helt alene, men det har i økende grad 
fått følge av appell til flere mottaksdeler av oss enn å høre talte ord. Flere sanser er tatt 
i bruk, flere kombinasjoner av uttrykksmåter og flere mangetydige symboler. Og når 
ordet fremdeles lyder, er det færre dogmatiske påstander og flere åpne fortellinger å 
undre seg over. 

Forskningsprosjektet har en knudrete tittel, “Religion som estetiserende praksis”. Til 
daglig kaller vi det RESEP. Prosjektet er forankret ved Universitetet i Agder, men også 
forskere ved andre institusjoner deltar. Estetikk omtales ofte som læren om det vakre. 
Men ordet brukes også om studiet av sanselig erkjennelse. Det er i en slik forstand vi 
bruker begrepet estetisering i vårt RESEP-prosjekt. Det er teologer, religionsvitere, 
musikkvitere og samfunnsvitere blant forskerne, og vi har innbyrdes forskjellige livssyn. 
Det som binder oss sammen i dette prosjektet, er en interesse for å beskrive religiøs 
endring og forstå den på en samfunnsmessig bakgrunn – ikke først og fremst å mene så 
mye og sterkt.

Vi har forsøkt å samle oss om en definisjon av estetisering. Den er ikke knivskarp, 
men den kan fungere som et arbeidsredskap: Estetisering er en prosess der sanseinntrykk 
øker sin betydning i forhold til andre perspektiver som moralsk verdi, sannhetsinnhold og 
praktiske, funksjonelle hensyn.

Noen innvendinger
Det kan rettes i alle fall to hovedinnvendinger mot vår estetiseringstese. For det første 
vil mange mene at lærepunkter og læreforskjeller fremdeles er viktige i mye religiøst 
liv. For det andre vil historikere og andre kunne peke på at det religiøse liv i tidligere 
tider slett ikke var uten innslag av følelser, estetikk, kunst og sanselighet. 
Vi kan ikke se bort fra disse innvendingene. Hovedtesen vår må nyanseres i møtet med 
konkret empirisk materiale. Vi har ikke lukket oss ennå, prosjektet skal avsluttes mot 
slutten av 2013. Derfor er det begrenset hvor mange klare empiriske konklusjoner 
jeg kan gi nå. Men i prosjektet holder vi inntil videre fast på at følelser og sanselighet 
tidligere sto mer i den rette læres tjeneste, mens disse sidene ved religionen utfolder 
seg med større selvstendighet i vår tid. Utviklingen i retning av en mer estetisk religion 
skjer ikke uten brytninger. De følgende eksemplene på religiøs estetisering gir også i 
noen grad eksempler på dette. 

Kirkene blir kulturhus
Olaf Aagedal studerer en økende tendens til å kalle spesielle kirker for kulturkirker, 
og dessuten hvordan kirker mer og mer tas i bruk til kulturarrangementer, særlig til 
konserter, men også kunstutstillinger. Et tidligere prosjekt har vist at kirkebygningene 
i Den norske kirke kommer som nummer to på listen over bygg i lokalsamfunnet mest 
brukt til kulturarrangementer, etter samfunnshus og kulturhus. Og kirkene øker mest 
når det gjelder slik bruk, viser denne rundspørringen til kommunale kulturadminis-
trasjoner (Storstad 2010). Men her kommer det brytninger inn: Hva er god kutyme å 
framføre i en kirke? Fremdeles vil det være grenser både i menighetskjernens og folk 
flests øyne om hva som sømmer seg, men grensene for det akseptable har utvidet seg. 
Julekonsertene er kanskje det fremste eksemplet på hvordan kirkene åpnes for en stor 
bredde av menneskelig utfoldelse. I en studie Anne Løvland og jeg har gjort som en 
forløper for RESEP-prosjektet så vi  en utvikling i retning av mindre vekt på læreset-
ninger og mer vekt på den gode stemning (Løvland og Repstad 2008). I januar 2012 
fikk vi gjennomført en representativ spørreundersøkelse som viser at nesten 1 av 3 
voksne nordmenn deltok på minst en julekonsert i desember 2011. 

Temaer som livsbekreftelse og bilder av en kjærlig Gud er gjennomgående i det meste 
av den forkynnelsen som lyder på julekonsertene. Det gjelder både de kommersielle 
og de lokale konsertene. Korte fortellinger fra eget liv, andres liv eller bibelsk mate-
riale forekommer atskillig hyppigere enn mer abstrakte resonnementer. Mye handler 
om gode juleminner fra egen oppvekst. Selv om julekonsertene kanskje er et spesielt 
tydelig eksempel, tror vi kirkens kommunikasjon og forkynnelse generelt er blitt mer 
fortellende, mer undrende, og mindre en serie trospåstander med krav på sannhet. 

Bilder av det hellige
Forholdet til bilder og utsmykning har alltid vært spenningsfylt i mange religioner. 
Islam og jødedommen har sine billedforbud, i noen århundrer og enkelte steder har 
det også vært ikonoklaster, billedstormere, i den kristne kirke.  I en protestantisk kul-
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tur fikk av og til slagordet “Skriften alene” en bestemt betydning: for å få fram presist 
nok de korrekte læresetningene, måtte en bruke ord og skrift, bilder ble for vage. Det 
en opplevde, kunne ta så mange veier. I den samme protestantiske kulturen vokste det 
fram asketiske, dogmatiske og moralske begrensninger. Ble de estetiske uttrykk for 
vakre, for prangende, som det gjerne het, kunne det ta oppmerksomheten vekk fra det 
ene nødvendige. Neppe tilfeldig at det som prydet veggene i mange kristne hjem for 
noen generasjoner siden var skriftsteder i ramme.

Hans Hodne, som har oppsøkt konservative kristne hjem og sett på hva slags 
utsmykning de har på veggene, forteller at han i dag kan finne både ikoner og an-
dre økumeniske uttrykk der det tidligere var et mindre variert sett av Jesusbilder og 
broderte skriftsteder (Hodne 2008). Også indremisjonsfolk reiser sørover i feriene. 
Nå er det forresten alltid lett å tegne fortida i for mørke farger. De masseproduserte 
bildene som prydet kristne hjem, ikke minst barneværelser, for noen tiår siden og til 
dels ennå, var bilder av den milde Jesus og de omsorgsfulle engler ved elvebredden, 
det var ikke utmaling av syndens lodd og fortapelsens alvor. Slik sett har vel trauste 
kristenfolk på grasrota alltid forhandlet med de mest nidkjære forkynnerne, og ikke 
tatt alt til seg ukritisk. 

Rytmenes innmarsj
Den samme spenningen mellom estetisk og kunstnerisk utfoldelse har vært sterk ikke 
bare når det gjelder billedkunst og utsmykning, men også når det gjelder sang, musikk 
og dans. Her kan det se ut som frikirkene har vært mer frimodige enn statskirken. 
I statskirken har det vært det vi kan kalle en orgel-konservatisme som har vært like 
mye kulturelt og klassemessig bestemt som teologisk, mens frikirkene – særlig de 
mer karismatiske – har hatt et praktisk syn på musikk. Så lenge musikken appellerte 
til omvendelse eller vedlikehold av kristenstanden, kunne en akseptere atskillig 
inspirasjon fra samtidas dansemusikk, dog ofte med noen års forsinkelse. Vi har flere 
slike studier i RESEP av hvordan de musikalske uttrykk har endret seg – i pinsebeveg-
elsen, i en luthersk frikirkemenighet og flere andre steder. Hildegunn Schuff har des-
suten en studie av hvordan ulike former for dans har gått fra å være noe til dels suspekt 
i kristne miljøer til å bli en integrert del av gudstjenestelivet. Irene Trysnes gjør en 
studie av endringer i kristne barnesanger. Arbeidstittelen er “Fra ‘Vær forsiktig lille 
øye’ til ‘Gud er glad i hele meg’”. Hun har konstatert at i disse barnesangene dominerer 
det livsbejaende mer og mer. Kroppen tas mer i bruk under framføring, og omtrent 
alt som handler om skiller mellom kristne og andre er dempet ned. Hedningene er for 
lengst forsvunnet, og det er lite og ingenting igjen om misjon.

Hellige bygg og hellige bøker
Vi har ellers studier i RESEP som gjennomgår nyere diskusjoner om kirkebygg, der 
brytningene ofte går mellom hensynet til det praktiske og funksjonelle og hensynet til 
arkitektur og estetikk. De estetiske hensyn kan være nokså tradisjonalistiske: Kirken 
skal se ut som en kirke, og den nye kirken etter kirkebrann mener mange skal se ak-
kurat ut som den gamle. Men estetikken kan også gå i moderne retning fra både arki-

tekter og kunstnere, og da kan det bli konflikter. Harald Olsen forsker på dette, og sier 
at det er mer interesse for kirkelig estetikk i vår tid enn for en generasjon siden, med de 
praktiske arbeidskirkene. Også Bibelen har sin estetikk. Årstein Justnes sammenlikner 
utstyr og markedsføring i en del bibeloversettelser gjennom tidene, og ser foreløpig at 
den siste oversettelsen til Bibelselskapet ikke minst i markedsføringen har lagt vekt på 
det estetiske: Det understrekes at skjønnlitterære forfattere har deltatt som rådgivere, 
og mye vekt er lagt på den estetiske utforming og på hvor spennende fortellinger det 
er i Bibelen.

Ikke bare den kristne trostradisjon
De fleste delstudiene er fra kristne sammenhenger, men vi har også andre. Inger Fur-
seth observerer og snakker med muslimske jenter i Oslo om hvordan de tar estetiske 
hensyn når det gjelder hijab, og samtidig ikke vil være uanstendige. De skal være fine, 
men ikke sexy, som en av dem sier.

Slik kunne jeg fortsette å presentere delstudier. Vi kommer med to bøker om estetikk 
og religion i 2013 – en om sang, musikk og dans og en om bygninger, arkitektur og 
utsmykking (Repstad og Trysnes 2013, Repstad og Tønnessen 2013). Vi planlegger 
også en nettutstilling, noe som vil være naturlig i et prosjekt om religion og estetikk.

Estetiseringens samfunnsmessige bakgrunn
Vårt hovedinntrykk er at estetiseringen av det religiøse liv går sammen med og bidrar 
til en økt religiøs individualisering, der en dogmatisk fasit i mindre grad blir tydelig, 
og der folk kan møtes foran de mangetydige symbolene uten nødvendigvis å tenke og 
tro helt likt læremessig.

Dermed er vi inne på de samfunnskreftene som kan tenkes å føre til en slik estetiser-
ing av det religiøse liv. Kirkene må konkurrere mer og mer om oppmerksomhet og 
deltakelse i dag. Vi lever dessuten i et samfunn med skepsis til autoritet. Det sies ofte 
at høvdingenes tid er forbi i det religiøse liv. I dag tror folk mer slik de kjenner det er 
riktig selv, og atskillig mindre fordi noen ledere forteller dem at sånn og sånn må de 
tro. Når kirkene må konkurrere, vil de ofte oppleve at de må åpne seg og prøve å ha 
en videre appell. Ett ledd i en slik strategi er å bli mer åpen for et bredere spekter av 
ytringer, slik at en i dag godtar virkemidler som en kanskje tidligere var skeptiske til i 
en blanding av kulturell, teologisk og moralsk skepsis. 

En kan også tenke seg at vekten på det ikke-verbale og de åpne symbolene er en måte 
å takle et livssynsmangfold som er kommet nær oss. I dag kommer ulike livssyn nær 
oss, bokstavelig talt i nabolaget, på en annen måte enn i det gamle samfunn hvor kris-
tendommen dominerte og var knyttet til samfunnsmakten. Når flere forskjellige livs-
tolkninger bæres oppe av sympatiske mennesker relativt nær en selv og ens eget miljø, 
blir det vanskelig å opprettholde en karikert forestilling av ”de andre”. I et liberalt sam-
funn som Norge er det sterke normer om respekt og toleranse på det religiøse område. 
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Religion som framstår som autoritær har lav status i den offentlige diskurs. Dermed 
oppstår et sosialt og ideologisk press i retning av å finne mindre provoserende og mer 
inkluderende uttrykk for religion. På det verbale område oppfattes engasjerende for-
tellinger som man kan undre seg over som mer passende enn påstander man avkreves 
tro på. Ikke-verbale uttrykk som dramatiseringer, musikk, bilder, prosesjoner og andre 
kan være enklere å forholde seg til i en pluralistisk virkelighet enn det å gå i en dogma-
tisk nærkamp med ord. Mangel på dogmatisk vektlegging kan være en måte å håndtere 
mangfold på. Vi kan samles fra forskjellige bakgrunner og ta med oss vår kulturelle 
bagasje i felles undring overfor mangetydige, inkluderende symboler. 

Men vi må ikke bli for nærsynte heller, og bare lete etter drivkrefter bak estetiseringen 
innenfor religionen selv. Det skjer en allmenn estetisering av samfunnet, en økt vekt 
på stil og smak, som ikke minst mediene oppmuntrer. Massemediene bidrar til å forme 
samfunnet på mange måter. Mediene styrker populærkulturens inntog på mange livs-
områder, ikke minst den musikalske kommersielle populærkulturen. Mediene bidrar 
til en økt vekt på det sanselige, visuelt og lydlig. En hypotese fra den danske medie-
forskeren Stig Hjarvard (2008) om det han kaller mediatisering av religion er relevant 
her. Ifølge Hjarvard betyr mediene mer og mer for folks religiøse liv, og mediene bi-
drar også til å endre religionen, slik at den fremtrer mer på medienes premisser, ikke 
minst som underholdning. Ett eksempel er en serie som gikk på NRK vinteren 2012, 
der programskaperne så på ulike religioner fra en slags forbrukersynsvinkel: Hvilken 
religion har det beste tilbudet etter døden? Hvilke bærere av religiøse klær får solgt 
flest vafler? En ungdomsjury gjorde opp status mot slutten av hvert program, og un-
derveis var også markedsføringseksperter inne i bildet. Harmløst, overflatisk og noen 
ganger morsomt, men først og fremst ganske tidstypisk. Vi forbinder i vår protestant-
iske tradisjon religion med noe eksistensielt og alvorlig, men religion blir i økende grad 
underholdning. Det gjelder også religion innenfra – tenk på karismatiske forkynnere, 
tenk på KRIK-stevner og Music and Mission.

Estetiseringens mange sider
Mange av oss er vokst opp i en tradisjon som er vant til å se på estetikeren slik Søren 
Kierkegaard beskrev ham – en overflatisk person uten evne til moralsk engasjement, 
dypest sett en rastløs egoist. Noen er bekymret for at folk skal få et overflatisk forhold 
til religionen hvis det for eksempel i trosopplæringen blir for mange klatrevegger og 
kirkeovernattinger og for lite bokstoff. Da kan det være grunn til å minne om at esteti-
sering – det å ta kropp og sanser i bruk – også kan engasjere folk, kanskje på andre og 
i en viss forstand dypere måter enn den rent hode-orienterte pugging av trossetninger. 
Så langt er det vel en positiv hovedklang i tonen når jeg snakker om estetisering, men 
vi må nok i RESEP også åpne for kritiske perspektiver.  Ett eksempel er sterkt og nært: 
Terroristen fra Oslo og Utøya hadde religiøse og religionsliknende estetiske elementer 
i iscenesettelsen av forberedelsene til sin voldsbruk. Estetisering av religion brukes glo-
balt ikke bare til å bygge ned grenser, men også til å danne eggende fiendebilder av “de 
andre” og heroiserende bilder av ens egen religiøse tradisjon. Makten kan estetiseres 
og forsynes med ytterligere autoritet. Selv i det fredsommelige Norge kan eksklusjon 

være en mulig følge av religionens estetisering. Gamle moralbaserte og autoritære hi-
erarkier kan falle, men erstattes av kulhetskonkurranser og skjønnhetstyrannier. Så vi 
må tenke over slike forhold i RESEP, og ikke bare opptre som en heiagjeng for enhver 
estetisering. Men først og fremst er vi interessert i å komme oss ut av kontoret og 
bruke alle sanser når vi utforsker det vi kaller estetisering av religiøst liv.
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Artikkelforfatterens tema på studieturen til Lesvos i mai 2012.

Religionskritikk i klasserommet
Jan-Olav Henriksen

Læreplanen sier at det skal undervises i religionskritikk i videregående skole. Det 
følgende er et forsøk på å presentere noen helt grunnleggende refleksjoner om 
hvordan det kan gjøres på en måte som ivaretar ulike hensyn som her melder seg.

Målsettinger for undervisningen om religionskritikk
Vi kan stille opp følgende målsettinger for undervisning om religionskritikk i skolen: 
Undervisningen skal gi elevene kunnskap om ulike måter å vurdere religion kritisk 
på (ulike religionskritiske tilnærminger). Dette fordrer at de får kunnskap om hvem 
og hva som kritiseres. Denne kunnskapen må formidles på en måte som også skaper 
forståelse for at slik kritikk er et nødvendig element i samfunnets måte å forholde seg 
til religion på. Det krever at man har tilstrekkelig taktfullhet i presentasjonen av slik 
kritikk til at man ikke umiddelbart støter elever med en religiøs livssynsbakgrunn fra 
seg, men også at man forsøker å få frem at i et samfunn der det finnes mange ulike 
former for religiøse uttrykk, vil det være i alle samfunnsmedlemmers interesse å ha et 
kritisk fokus på religion – til beste for samfunnet som helhet.  

Følgelig vil undervisning i religionskritikk innebære at elevene lærer å forholde seg 
nyansert til religion i ulike former.  Religionskritikk bør så langt som råd derfor knyttes 
til konkrete religiøse ytringsformer, dogmer eller praksiser, selv om enkelte former 
for ateistisk religionskritikk har hatt ganske generell karakter.  En bør derfor heller ta 
utgangspunkt i mer dagsaktuelle hendelser og fenomener, enn i generelle beskrivelser 
av religion (noe jeg skal komme nærmere tilbake til nedenfor).

Elevene bør også få forståelse for at religionskritikk ikke bare er noe som skje “utenfra”,  
med basis i en fullstendig avvisning av religion, men at kritikken også kan springe frem 
av elementer i religiøse tradisjoner selv, som innebærer ulike former for selvkritikk, 
selvoppgjør osv. Et opplagt eksempel er mange kristne kirkesamfunns forkastelse 
av sin tidligere praksis i forhold til kvinners rolle og stilling i kirken – men denne 
praksisen kan jo for eksempel fremdeles kritiseres i forhold til den romersk-katolske 
kirkes måte å holde kvinner ute fra slike embeter på. 

Vektleggingen av det konkrete, og kanskje til og med dagsaktuelle, innebærer at man 
bør unngå at undervisningen lar religion fremstå som noe man kan nærme seg ut fra 
et abstrakt eller helt generelt perspektiv. Slike mer generelle tilnærminger vil kunne 
svekke den nyanserte tilnærmingen til religion, og til nødvendigheten av å kritisere 
den, som kan skape forståelse for hvordan religion er et tvetydig kulturelt fenomen, 
som både har positive og negative sider. 

Undervisningen i religionskritikk kan dermed hjelpe elevene å forstå religion som knyttet 
til elementer i kultur og samfunn og i relasjon til det eksisterende kunnskapsreservoaret 
og de verdiene som gjelder i samfunnet.  Religion kan ikke eksistere i et stormfritt rom 
som er unndratt fra kritikk, og det er fordi vi tar religion og religiøse mennesker alvorlig 
at vi kritiserer noen av dens former. Religionskritikk bør følgelig heller ikke presenteres 
på en slik måte at man får inntrykk av at den alltid er båret oppe av en fullstendig mangel 
på respekt og forståelse for religion (selv om noen aktuelle eksempler på slik kritikk, 
for eksempel hos Dawkins, Harris og Hitchens, finnes).  Det innebærer også at elevene 
skal lære seg å se religion som uttrykk for historiske betingelser og sosiale og kulturelle 
prosesser (endring og utvikling), og ikke essensialiserer religion som en statisk og 
generell størrelse som kan bestemmes, kritiseres eller godtas i og for seg uten å se den i 
forhold til endring, utvikling og samfunnsmessige verdier. 

Noen forutsetninger for undervisning i religionskritikk
Dersom man skal undervise om religionskritikk, er det grunn til å regne med at 
enkelte elever vil finne det vanskelig eller støtende, på en eller annen måte, eller av 
en eller annen grunn. Det er vanskelig å forestille seg at dette er helt mulig å unngå. 
Men det er likevel noen tiltak som kan gjøres for at elever som kan oppleve det slik, 
ikke opplever dette utelukkende negativt. Fra et pedagogisk synspunkt er dette viktig, 
fordi undervisningen i religionskritikk ikke bare må ses på som noe som har relevans 
og aktualitet for elever som stiller seg avvisende til religion: også elever med en 
religiøs identitet eller tilhørighet bør kunne utvikle forståelse som religionskritiske 
anliggender.  Hva kan læreren gjør for å sikre det? 

Et første og grunnleggende poeng er at også undervisningen i religionskritikk må være 
preget av en respekt for menneskers religiøse identiteter. Det er forholdsvis selvsagt, 
men i en moderne sammenheng er ikke respekt det samme som å unndra noe fra 
kritikk: det er snarere å ta det alvorlig, og forsøke å se på både negative og positive 
sider ved det. Derfor kan også religionskritikk i noen sammenhenger bidra til at 
elevene får grunnlag for en mer avklaret religiøs identitet, selv om dette ikke bør være 
noen direkte målsetting for undervisningen i videregående skole. 

Videre er det å anbefale at undervisningen markerer skjelningen mellom religion 
som identitetsskaper – og bærer, og religionens ulike funksjoner i samfunnet. 
Dette er selvsagt en analytisk skjelning, dvs. at den ikke lar seg gjennomføre helt 
i praksis. Men den gjør at elevene kan se at det de opplever som positivt innenfor 
et gitt religiøst fellesskap, kan fremstå som problematisk dersom det skal gjøres 
gjeldende for samfunnet som helhet. At religion er identitetsdannende er bra, men at 
identitetsdanning bidrar til å stille noen mennesker utenfor, til å se ned på dem eller 
gjøre dem til annenrangs borgere, er det ikke, for bare å nevne ett eksempel. 
Denne måten å tenke på innebærer også at å skjelne mellom substans og funksjon i 
tilnærming til religion kan være nyttig i forbindelse med religionskritikk: for eksempel 
fokuserer marxistisk religionskritikk ofte på hva slags negative sosiale konsekvenser 
et religiøst verdensbilde kan ha i forbindelse med forsøk på å endre samfunnets 
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betingelser og økonomiske struktur, eller dets maktstrukturer. Det er for eksempel 
fullt mulig å ivareta denne kritiske tilnærmingen, og skape forståelse for den, uten 
at man dermed trenger å kritisere alle former for dogmatisk innhold i en religion i 
og for seg . På den annen side kan denne skjelningen også brukes slik at man ved å 
først fokusere på sosiale funksjoner  av religion, i neste omgang kan rette blikket mot 
mer problematiske læremessige sider.  Et eksempel på dette kan være kastesystemets 
problematiske politiske og sosiale konsekvenser i India, som neppe lar seg overvinne 
uten en omfattende refortolkning av sentrale elementer i hinduismen.

Religionskritikk er alltid mest effektiv hvis den er konkret. Undervisningen – selv av 
klassikerne (Marx, Nietzsche, Freud eller andre) – bør derfor unngå generaliseringer 
– til tross for at klassikerne selv gjør det! Vær konkret med tanke på hva i religion som 
skal kritiseres, og hvorfor det er grunn til å kritisere det. Selv klassikerne hadde kon-
krete, historisk gitte, utgangspunkter, som grunnlag for sin kritikk. 

Undervisningen i religionskritikk bør dessuten unngå eksotisering. Det er ikke bare, eller 
først og fremst, det merkelige som bør kritiseres, langt viktigere er det å se på det som 
kan kalles for hverdagsreligion, fordi det er den som betyr noe for ulike religiøse aktører. 
Unngår man eksotisering, unngår man også å score billige og enkle poenger som kanskje 
ikke er så viktige for å nærme seg og forstå norske forhold.  Det er grunn til å advare mot 
å gjøre religion generelt til «noe rart og merkelig» i undervisningen av religionskritikk. 

La meg til sist i denne presentasjonen av noen forutsetninger for å undervise om 
religionskritikk peke på et par elementære skjelninger som vi gjør i mange andre 
sammenhenger, men som i høy grad har sin relevans også her: 
•	 Vi	kan	skjelne	mellom	 intern	og	ekstern	(avvisende	religionskritikk)	–	 for	å	vise	

at dette er noe ikke bare de «ikke-religiøse» - men også religiøse tradisjoner selv 
driver med (se nedenfor). Dette er også viktig for å skape forståelse for behovet 
av religionskritikk hos elever som har en religiøs identitet eller bakgrunn.  Satt på 
spissen: Religionskritikk er båret av anliggender som er for viktige til å overlate bare 
til dem som er negative til religion.  Religionskritikk bør være et anliggende for alle.

•	 Som	vanlig	er	det	grunn	til	å	skille	mellom	sak	og	person:	det	er	hva	mennesker	gjør	
og hva de mener, og ikke hvem de er som er grunnlag for religionskritikk. 

Undervisning om religionskritikk bør dessuten holde fast at religion er et ytterst 
tvetydig fenomen, og at det er derfor det er behov for å ha et kritisk lys på den. Religion 
skal verken essensialiseres, idealiseres eller demoniseres i undervisningen om religion 
generelt, og tilsvarende heller ikke i undervisningen i religionskritikk. En slik mer 
nyansert og historisk forankret presentasjon av religionskritikk er dessuten i sin tur 
igjen en anledning til også å kunne være kritisk til kritikken av religion: ikke alt er like 
galt nå, som det en gang har vært, og i hvert fall ikke alle steder. Men det er selvsagt 
fremdeles mye galt med religiøse praksiser, og grunn til å holde kritikken skarp. Den 
er imidlertid mest treffsikker når den ikke er generalisert. 

I artikkelen  «Gjør deg kjent med islamofobien»,  trykket i Aftenposten 7. august 
2011, skriver religionsforskeren  Cora Alexa Døving poengtert om religionskritikk. 
Hun oppsummerer tre anbefalinger til debatt om religion generelt som er vel verd å ta 
med seg, og som langt på vei svarer til det jeg har forsøkt å antyde her: 
1) Religionskritikk bør ha en adressat i form av en konkret mottager av kritikken  

(en person, en institusjon eller en tekst).
 2) Den bør være saksorientert og tydelig.
 3) Den bør være konstruktiv i form av å ha et uttalt mål om forbedring.

Tre utfordringer eller problemer i undervisningen om religionskritikk
En måte å presentere religionskritikk på er å skjelne mellom etisk og dogmatisk 
kritikk. Dette er en skjelning som delvis faller sammen med det som jeg har sagt om 
forholdet mellom substans og funksjon ovenfor, men her er skjelningen mer forankret 
i et innenfraperspektiv. Kan vi, og er vi tjent med å skjelne mellom etisk og dogmatisk 
kritikk av religion?

Mitt svar vil være: noen ganger. Vi kan for eksempel si at en dogmatisk religiøs 
posisjon som avviser moderne naturvitenskap er problematisk, både fordi den ikke tar 
samfunnets kunnskapsgrunnlag på alvor – men også fordi den dermed ikke anerkjenner 
den kunnskapen som skal til for å bringe verden videre i forhold til miljøkrisen. Vi 
kan også si at en etisk oppfatning om kvinnen som underordnet mannen bør kunne 
kritiseres uten at man at den grunn avviser de sentrale elementer som utgjør islams 
fem søyler. Vi kan også si at kristne dogmatiske forestillinger om helvetesstraffer er 
vanskelig å forene med forestillingen om en kjærlig Gud, uten at vi dermed avviser mye 
av det barmhjertighetsarbeidet som mange som har slike forstillinger utfører.  Noen 
ganger er imidlertid skjelningen vanskeligere å gjøre: vi ser dette særlig når dogmatiske 
oppfatninger brukes for å opprettholde ulike klassifiseringer av mennesker: enten det 
er på grunnlag av rase, kjønn, legning eller kaste. 

En annen utfordring, som jeg har møtt i forbindelse med muslimske ungdommers 
forsøk på å tilpasse sine tradisjoner til vestlig kultur, er gitt med deres forsøk på å 
skjelne mellom religion og kultur. Denne skjelningen brukes ofte for å si at det de tar 
avstand fra i sine foreldres tradisjoner og religiøse praksiser er kulturelle tillegg, og 
ikke noe som er hjemlet i «religionen selv». Dermed kan de etablere kritisk avstand, 
uten at det «rammer» deres eget religiøse identitetsgrunnlag. 

Det er gode grunner for å ha sympati med dette forsøket på å differensiere, som 
uttrykker et forsøk på modernisering og tilpasning. Og det kan i noen tilfeller ha 
noe for seg. Men i religionsfaglig lys er det noen problemer med dette: Skjelningen 
mellom kultur og religion er vanskelig å opprettholde faglig, og den forutsetter også 
en form for essensialisering av religion som noe som kan finnes i former som ikke er 
kulturelt, sosialt og historisk situert.  Forsøket på, i religionens navn, å vende seg mot 
bestemte (religiøse) tradisjoner for å ha et mer kritisk forhold til dem, kan derfor fort 
vise seg å hvile på et sviktende grunnlag.  
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En tredje, helt konkret utfordring er knyttet til elevers reaksjoner på religionskritikk. 
En religionslærer i den videregående skole fortalte meg nylig at mange lærere er redde 
for å være for tydelige når de underviser i religionskritisk stoff, fordi de risikerer å 
få «rasismekortet» mot seg. Særlig gjelder dette når muslimer reagerer på kritikken 
av islams kvinnesyn. I møte med denne utfordringen tenker jeg det er viktig at 
undervisningen er konsekvent og konsistent, og gjør tydelig at religionskritikk 
er noe som gjelder alle, og som har betydning for alle. Dersom noen derfor spiller 
«rasismekortet» i en slik sammenheng, bør de bli møtt med spørsmålet om hvorfor 
de mener det er ok at mennesker behandles ulikt på grunn av kjønn, men ikke på 
grunn av rase eller religion: for også kristne og andre må finne seg i tilsvarende kritikk. 

Oppsummerende 
Undervisningen i religionskritikk skal ses som uttrykk for at religion ikke kan eller 
skal tas på «face value» - og ikke være unndratt den type oppmerksomhet som kreves 
overfor de fortolkningsressurser og verdier som er i spill i samfunnet. 

Undervisningen bør være forankret i at historisitet, utvikling, forandring og det at 
religion er uttrykk for konkrete menneskelige måter å være i tilværelsen på, er felles 
perspektiver på all religion. Det krever at man motvirker essensialisering i både kritikk 
av, og fremstilling av religion.  

Det er nødvendig med moralsk kritikk av religion – ut fra perspektiver som er 
eksterne for religionen selv. Religioners innhold er for viktige for mange mennesker 
til at de bare skal overlates til dem som er religiøse: På samme måte som det er liten 
vits i å kritisere kristen eller muslimsk etikk ut fra eksklusivt kristne eller muslimske 
verdier eller normer, er det også viktig at religiøse tradisjoner selv lærer seg å se med 
et «utenfrablikk» på sine egne tradisjoner og praksiser. Det er til beste for dem selv, 
og for samfunnet og kulturen de er del av og bidrar til. 

Jeg har skrevet om religionskritikk i Religion og livssyn tidligere, og henviser for utdypende 
perspektiver derfor også til “Religionskritikkens legitimitet – i et samfunn og en skole 
preget av pluralitet” i 1/05, s. 5-11. Der går jeg inn på flere innholdsmessige elementer enn 
dem som tas opp her. Artikkelen ligger ute på tidsskriftets nettsted:    
http://www.religion.no/?attachment_id=804
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Religionslærerforeningens 
studietur til Lesvos 
19.-26. mai 2012
Siri Lappegård og Gudrun Brennhagen

Rett etter feiringen av nasjonaldagen, etter de siste timene med russeklassene og hardt 
arbeid for å få årets evalueringer ferdig, pakket 25 religionslærere kofferten for en ukes 
studietur til det kriserammede Hellas og øya Lesvos, som bare ligger noen kilometer 
utenfor Tyrkias vestkyst. Noen med rettebunker i bagasjen, alle med forventninger 
om ei uke med faglig påfyll, sol og varme. Forventninger om faglig påfyll ble oppfylt 
til fulle og kompenserte også langt på vei for heller dårlig vær, tatt i betraktning av at 
vi var i “syden”.

Kurset ble holdt på METOCHI, et anneks til det store hovedklosteret Limonos. 
Klosteret ble bygget på 1500-tallet og har på det meste huset ca. hundre munker. Det 
har spilt en viktig rolle i lokalsamfunnet på øya som jordeier, utbygger av infrastruktur 
og en kulturbærende institusjon. Ordet Metochi betyr “noe som tilhører noe annet”, 
i dette tilfellet altså hovedklosteret Limonos. Metochi var et munkekloster fram til 
begynnelsen av 1900-tallet, deretter forfalt stedet. På slutten av 1980-tallet ble stedet 
gjenoppbygd og restaurert, og det leies nå av Universitetet i Agder (UiA) og brukes 
som et studiesenter. 

En gruppe forskere fra UiA var samlet der for å skrive bok den uka Religionslærer-
foreningen inntok Metochi. På denne måten hadde vi god tilgang på dyktige fagfolk 
og foredragsholdere; Pål Repstad, Jan Olav Henriksen, Paul Leer Salvesen og Terje 
Mesel i tillegg til Religionslærerforeningens ansvarlige arrangører Kari Repstad og In-
ger Margrethe Tallaksen.

Kurset var godt sammensatt med fin variasjon og balanse mellom faglige forelesninger 
og diskusjoner, økter med metodikk og praktisk utforming av undervisningsopplegg, 
utflukter og ekskursjoner. I tillegg til de formelle undervisningsøktene er det utrolig 
mye uformell og nyttig etterutdanning i å være sammen med dyktig kollegaer over 
flere dager i nydelige omgivelser, med god mat og vin og med felles mål om å bli enda 
bedre og mer inspirerte religionslærere.

Paul Leer -Salvesen gav oss en god innføring i den ortodokse kirkes historie og 
særpreg. Han minnet oss bl.a om at orto-doksi egentlig betyr rett lovprisning, og ikke 
rett lære. Liturgiene er kirkens viktigste skatt og vern om tradisjoner er selve kjernen 



6766 RELIGION OG LIVSSYN – 3/2012 RELIGION OG LIVSSYN –3/2012                            

foreningsnytt foreningsnytt

i ortodoks tro. Ortodoks teologi er kritisk til den vestlige ordrike teologien som er 
opptatt av å beskrive hvordan Gud er, mens den ortodokse teologien er mer opptatt 
av at vi bare kan si noe om hvordan Gud ikke er. Dette er også sentralt i mystikken og 
postmoderne filosofi. Skapelsesteologien spiller en større rolle enn frelsesteologien, 
frelsen omtales som nyskapelse og guddommeliggjøring. Tanken om frelse fra straff 
er fremmed i ortodoks teologi.

Daglig leder på Metochi og kunsthistoriker Georgios Konstantinidis foreleste for 
oss om ikoner, om deres bakgrunn, utvikling og betydning. Opprinnelig ble ikke 
ikoner laget for å være utstillingsobjekter, men for å ha en funksjon i en kirke-kon-
tekst. Ikonenes funksjon er at de skal være et medium mellom mennesker og Gud. 
Ikonene har oftest hellige personer som motiv; Jesus, apostlene, Maria og helgener, 
men vi ble også vist eksempler på at antikke filosofer kan være motiv på et ikon, og 
disse plasseres ikke i kirkens hovedrom.

I renessansen utviklet kunsten seg mot naturalismen. Perspektiv, rom og dybde ble 
viktig og renessansekunst blir betraktet som religiøs kunst, i motsetning til ikonene 
som blir betraktet som hellig kunst. Siden ikonenes funksjon er å være et medium 
mellom Gud og mennesker utelates alt som ikke er vesentlig. Ikonene sier ingenting 
om sted, tid, tyngdekraft eller sterke emosjoner i motsetning til det vi finner i den 
religiøse kunsten. Et ikon framstiller en metafysisk virkelighet, de er “vinduer” inn i 
det hellige. Ved å se på og tilbe ikonene, preges den troende av de hellige personene 
på ikonet, dette er en viktig del av helliggjørelsen og frelsen, dermed blir ikonene et 
medium for å oppnå frelsen.   

Fra forelesninger om gresk-ortodoks kristendom ble det et stort sprang over til reli-
gion i dagens Norge. Religionssosiolog Pål Repstad foreleste for oss om utvikling-
strekk ved religionens betydning i Norge. En hovedtendens er religiøs individualiser-
ing, en annen er kirkelig forankring.

Det er skepsis mot religiøse autoriteter, ”høvdingenes” tid er forbi. En del av kirkens 
dogmer er ubrukte og ukommenterte, forkynnelse om helvete og de to utganger er 
fraværende, valgfriheten er en sentral verdi og menighetsfolk er mer opptatt av hjel-
pearbeid enn misjon. Mange tror det er sannhet i flere religioner, menneskesynet er 
blitt mer optimistisk.

Når det gjelder den kirkelige forankringen, er andelen som regner seg som ikke-re-
ligiøse stigende, andelen som tror på Jesus som Guds Sønn går ned. Fortsatt er det høy 
og stabil oppslutning om kirkens livs- og dødsritualer. Begrepet “personlig kristen” 
betyr for mange unge i dag å være kristen på sin egen, personlige måte. Mange føler 
et sterkt forhold til selve kirkebygningen, og det er fortsatt sterke koblinger mellom 
religion og nasjonalfølelse. Et eksempel er 22.juli hvor religionen virket samlende. 
Graden av sekularisering og pluralisme ble også belyst i forelesningen.

Pål Repstad foreleste også over estetetikkens betydning i norsk religiøst liv, en forele-
sning Repstad har bearbeidet til en artikkel som trykkes i dette nummeret av Religion 
og livssyn. 

Terje Mesel ga oss sentrale perspektiver fra filosofihistorien gjennom forelesningen 
“Etikkens utgangspunkt”. Ved hjelp av bl.a. Aristoteles, Descartes, Kant, MacIntyre 
og Levinas belyste han ulike måter å nærme seg etiske problemstillinger på. Mesel 
tok opp det utfordrende ved normering av profesjoner i et pluralistisk samfunn. In-
nen helsevesenet kan man oppleve at en tolk ikke vil gi noen direkte oversettelse av 
legens kreftdiagnose og dødsbudskap: Sannheten står lavere på det etiske hierarkiet 
enn barmhjertigheten. Han minnet oss om Levinas, som sier at den andres inntreden 
virkeliggjør deg. Hans “vri” på den gylne regel er utfordrende: Du er ikke forpliktet til 
å gå mot dine grunnleggende verdier, men å besøke den andres ståsted.

Jan-Olav Henriksen foreleste over temaet “Religionskritikk i klasserommet”, et om-
råde vi vet at både lærere og lærerstudenter kan kjenne seg usikre i. Paul Leer-Sal-
vesen holdt forelesning om “Religiøs etikk og allmenn etikk”. Også disse to foreles-
ningene er skriftlig bearbeidet og blir trykket i dette nummeret av Religion og livssyn.

Vi hadde en halv dags utflukt til byen Molivos, helt nord på øya. Den står på UNES-
COs verdensarvliste og var verd et besøk. Men et av de mange høydepunktene var 
fredagens dagstur til Tyrkia. På bussturen til ferga ga Pål Repstad oss korte glimt fra 
forholdet mellom Hellas og Tyrkia. På tyrkisk side tok en lokal guide over. Anatolia 
er et gresk ord for “øst”, og brukes om den delen av Tyrkia som ikke ligger i Europa.  I 
den antikke byen Pergamon tok vi taubane til Akropolis, gamlebyen på høyden, hvor 
vi så rester etter templer, gudealtre, offersteder, kongepalass, amfiteater og bibliotek. I 
antikk tid hadde byen et bibliotek på ca. 200 000 verk med papyrusskrifter, og berøm-
melsen truet biblioteket i Aleksandria som hadde verdens største samling av skrifter 
på papyrus. Pga. trusselen stanset egypterne eksport av papyrus til Pergamon. Kongen 
av Pergamon satte folkene sine til å forske, og de fant fram til bruken av pergament-
tørkede skinn. Derav navnet Pergamon.

Menigheten i Pergamon er omtalt i Joh. Åp. 2,12-17. Der nevnes byen som stedet “der 
hvor Satan har sin trone.” Det antas at det er Zeus-alteret det siktes til i denne teksten. 
Vi så bare restene etter dette alteret, siden det ble solgt av den osmanske sultanen på 
1870-tallet. Tyske arkeologer flyttet det til Berlin, der det i dag kan sees i Pergamon-
museet. 

På sletta under Akropolis ligger Asklepion, forbundet med Pergamon ved en hellig 
vei. Der så vi ruinene etter det første sykehuset som også behandlet folk med psykiske 
lidelser. Stedet er oppkalt etter den greske guden for legevitenskap, Asklepios, og 
grunnlagt ca. 300 f.Kr. Det var et imponerende anlegg med avdeling for behandling 
der det sies at kuren var psykoterapi, mudderbad, urter, oljemassasje, nesten som et 
moderne spa? Ved søvnproblemer ble pasientene bundet til en stolpe med et tau, 
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og de skulle gå rundt og rundt stolpen til de falt i søvn av utmattelse og svimmel-
het. Vannrenner med sildrende lyd skulle virke beroligende på pasientene. Behan-
dlingsavdelingen var forbundet med soveavdeling og baderom med lange tunneler. 
Sykehuset hadde en kilde med vann som hadde helbredende kraft og var en kilde til 
skjønnhet. Det var også utstyrt med et tempel for legeguden Asklepios, eget amfi og 
bibliotek. Amfiet brukes den dag i dag til forestillinger og konserter og har plass til 
3500 mennesker!

Det store amfiteatret i byen rommet hele 14.000 mennesker. Det er det bratteste i sitt 
slag, og vi lærte hvordan man ved hjelp av størrelsen på amfiteatrene kan beregne inn-
byggertallet i byene. Det var nemlig bare én fra hver husstand som hadde adgang til 
kveldens teaterforestilling. Når vi vet at det gjennomsnittlig var ti i hver familie, kan 
observante lesere selv regne ut innbyggertallet i antikkens Pergamon.

Vi besøkte også Kizil Avlu, den røde hallen i Bergamo (dagens navn på Pergamon).  
Bygget viser med all tydelighet den flerkulturelle virkeligheten i Lilleasia. Stedet var 
først et egyptisk offersted (fram til ca.300 e.Kr.), deretter et romersk tempel, så en 
kristen basilika. 

I det stensatte bassenget utenfor basilikaen ble det fram til 1920-tallet praktisert full 
neddykking ved dåp blant de ortodokse grekerne, som ble forflyttet til byen i repatri-
eringsperioden. Idag er den røde hallen en ruin under restaurering, der det ene tårnet 
fungerer som moske. 

En styrke ved kursopplegget var at vi fikk sjansen til å bearbeide flere av forelesnin-
gene og temaene ved hjelp av samarbeidslæring. Denne metoden var også tema for en 
egen forelesning – med innlagte øvelser. Det var Kari Repstad og Inger Margrethe 
Tallaksen som hadde ansvar for øktene med samarbeidslæring. Begge er erfarne kur-
sholdere innen temaet. Vi foretok for eksempel fagvandring i klasserommet. Da beveg-
et vi oss i grupper mellom plakater med følgende overskrifter: “Den ortodokse kirke”, 
“Ikoner” og “Den lutherske kirke”. Det vi husket av gjennomgått stoff fra forelesnin-
gene skulle noteres på plakaten i stikkordsform. Neste gruppe leste det som forrige 
gruppe hadde skrevet og rettet det ved hjelp av + eller -, før de selv skrev inn ny kunns-
kap. Mange oppdaget hvor viktig det er å trene aktivt på å lytte! Etter konkrete, tid-
savgrensede samtaleoppgaver i par, spør læreren som oppsummering: “Hva sa sam-
talepartneren din?”. Slik kan lytteferdighetene utfordres. Øvelsen bestem deg! krever 
at du aktivt tar standpunkt til en problemstilling. Etter 30 sekunders betenkningstid 
må du gå til den plakaten i klasserommet som best dekker din mening. Der finner du 
en partner å snakke med, og du må begrunne hvorfor du står der du står. Etter felles 
samtale om problemstillingen gis det anledning til å bytte plass. Verbene i den nye 
læreplanen vår er endret fra “ha kjennskap til, ha innsikt i, se, oppleve,…” til “gjøre rede 
for, diskutere, drøfte, vurdere, reflektere, beskrive, sammenlikne….”. Kanskje kan metoder 
fra samarbeidslæring være nyttige verktøy i forsøk på å nå læreplanmålene? 
Vi takker Religionslærerforeningen for et godt planlagt, gjennomført og inspirerende 
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kurs! Vi oppfordrer kollegaer fra hele landet om å melde seg inn i foreningen. I vårt 
langstrakte land er det religionssosiologiske kartet ulikt og vårt virke som religion-
slærere byr på ulike utfordringer, det er derfor viktig at foreningen har medlemmer fra 
hele landet som kan komme med innspill og ønsker om hva foreningen kan ta opp og 
jobbe videre med.

Bilder fra studieturen blir lagt ut på Religionslærerforeningens nettsted, religion.no.

Siri Lappegård (f. 1956)
• Mellomfag i kristendom og nordisk i tillegg til 

lærerskole. Adjunkt ved Stange videregående skole.
• E-post: siri.lappegaard@hedmark.org

Gudrun Brennhagen (f. 1963)
• Cand.philol. med kristendom hovedfag.   

Lektor ved Stange videregående skole.
• E-post: gudrun.brennhagen@hedmark.org
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Hva stÅr dere for?

I denne spalten dykker vi ned i tidsskriftarkivet på utkikk etter 
artikler med relevans for dagens nummer. Artikkelen gjøres 
tilgjengelig på Religionslærerforeningens nettsted.

Fra arkivet: En annen humanisme 
– Den Annens humanisme 
To ganger har humanisme vært hovedtema i Religion og livssyn. Første gang var i 
3/2003. Der bidro både Per Magne Aadnanes, Kjartan Selnes, Gunnar Heiene og 
Arne Johan Vetlesen. Interessant for oss nå er imidlertid Per Anders Aas artikkel “Det 
humanistiske paradoks”. Den har i ettertid karakter av å være en tidlig forstudie til 
hans bok om humanisme i 2011, som er anmeldt annet sted i dette nummeret. 
Neste gang var i 4/2006. Også her bidro Aas, sammen med Inge Eidsvåg og Lars Gule. 
Vi skal imidlertid stanse opp ved en artikkel av Asbjørn Aarnes i samme nummer, 
nemlig “En annen humanisme – Den Annens humanisme”, s. 11-16.

Aarnes tegner i artikkelen først et bilde av ulike former for det han kaller den første 
eller ene humanisme. Her plasserer han både den antikke humanismen, renessanse-
humanismen, 1800-tallets nyhumanisme, 1900-tallets kristne humanisme og det han 
omtaler som humanetikken. Aarnes skriver: “Felles for disse formene for humanisme 
er at et subjekt fremtrer med en holdning, et livssyn, en verdens- eller livsanskuelse. 
Det uttrykker det samme forholdet som når vi sier at vi har en religion, humanisme 
er en livsinnstilling vi har” (s. 12). Denne livsinnstillingen knytter Aarnes til erkjen-
nelsen av å være et fornuftig livsvesen, mer eller annerledes enn et dyr, og samtidig 
nettopp menneskelig, og ikke guddommelig.

I andre del av artikkelen kommer Aarnes inn på sitt hovedtema som han forankrer i 
den franske filosofen Emmanuel Levinas´ tenkning. Her finner han en annen human-
isme som han, med Levinas, kaller“Den Annens humanisme” fordi tyngdepunktet her 
flyttes fra subjektet til medmennesket, den Andre. Dette er ikke “en holdning eller en 
anskuelse jeg inntar i kraft av et prinsipp, det er en humanisme som lyser i den Annens 
ansikt, som ikke er min humanisme, men humanismen, humaniteten hos medmen-
nesket, dvs. den Annens humanisme” (s. 13).

Den som vil lese mer, kan gå til Religionslærerforeningens nettsted.
Artikkelen er lagt ut her:  http://www.religion.no/?page_id=175
Interesserte kan bestille de fleste numrene av Religion og livssyn ved å sende en e-post til religiono-
glivssyn@gmail.no. Innholdsoversikt ligger her: http://www.religion.no/?page_id=6. Eldre nummer 
koster kr 25,-, nummer fra siste år kr 125,-, fritt tilsendt. Det gis rabatter ved store bestillinger.
oak
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Baha`i- troen
Baha`i- troen er en selvstendig religion grunnlagt av Baha`u`llah på midten av 
1800-tallet. Tilhengerne kalles baha`ier. Det er ca. 6 millioner baha`ier i verden i dag 
og i Norge ca. 1000. Baha`i-troen er etablert i de fleste nasjoner på jorda fordelt på 
fem verdensdeler. Baha`i- troen er ikke en retning innenfor en annen religion, men 
bygger på det åpenbarte ord gjennom Baha`u`llahs skrifter. 
 Sentralt i baha`i-troen er Baha`u`llahs lære om ENHET. Han lærer at menneske-
heten er én, at Gud er én og at religionene er som kapitlene i én og samme bok.
Baha`u`llah lærer at alle mennesker i verden ble skapt av én Gud og at de tilhører den 
samme menneskelige familie. Vi er som fruktene på ett tre og bladene på en gren. Vi 
er forskjellige, men springer frem fra den samme rot. Baha`iene verden over er en-
hetsbyggere og forsøker å overvinne fordommer angående farge, nasjonalitet, kultur, 
religion og kjønn. Fordommer er barrierer mellom folk og hindringer i arbeidet med 
å bygge en bedre verden. 
 Baha`u`llah lærer at Gud ikke er mulig å kjenne i sitt vesen. Gud er alle tings skaper 
og det som er skapt kan ikke forstå sin skaper.  For eksempel kan ikke et bord forstå 
snekkerens natur. Snekkerens eksistens, hva han er, gjør og tenker, er uforståelig for de 
ting han lager. En forestilling om at Gud, for eksempel er en mann, er bare et tankebilde.
 Likevel kan vi kjenne Gud. Baha`u`llah lærer at Gud skapte mennesket av kjærlighet 
til skapningen og at Gud ikke lar oss være alene og uten ledelse. Når menneskeheten 
beveger seg bort fra Gud og glemmer Hans lære, kommer en Guds Manifestasjon og 
gjør Guds vilje og hensikt kjent for oss. 
 Ordet «å manifestere» betyr å komme til syne, å frembringe. Manifestasjonene 
kommer med Guds Ord og gjennom Dem får vi kjennskap til Guds Vilje og hensikt. 
Alle Guds Manifestasjoner er som rene speil som er vendt mot den samme lyskilde, 
Gud, og reflekterer det samme lyset. »Speilene» er forskjellige, men «solen» er den 
samme. Å kjenne dem er å kjenne Gud. Mens Gud er utenfor vår rekkevidde, kommer 
de til oss fra tid til annen, bor blant oss, gir oss ledelse og fyller oss med den energien 
vi trenger for å gjøre fremskritt materielt og åndelig. Baha`iene tror at den samme 
Gud har åpenbart sin Vilje mange ganger opp gjennom historien gjennom Krishna, 
Moses, Zoroaster, Buddha, Kristus og Muhammed, og at menneskeheten igjen kan 
motta læren fra en ny Manifestasjon, Baha`u`llah, hvis tittel betyr Herrens Herlighet. 
Hans lære er i harmoni med tidligere religioner, men retter seg mot menneskehetens 
tilstand i dag.

For videre informasjon: www.bahai.no

Tuva von Krogh (f. 1962)
• Medlem av Nasjonalt Åndelig Råd for Baha´íere i Norge. 
• E-post: vahrah@online.no
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Artikkelforfatteren som disputerte i 2010, presenterer her sitt  
forskningsarbeid og viser hvordan perspektiver derfra kan 
trekkes inn i religion og etikk-faget.

Med Orfeus opp mot gud
Arve Omtvedt Berntzen

På 400-tallet f.Kr. dukker det opp noen sjokkerende versjoner av sentrale greske myter. 
Vi får høre om gudesønner som kastrerer sine fedre og tar sine mødre og døtre til hus-
tru. Ja, til og med en grotesk myte om hvordan titanene dreper og parterer vinguden 
Dionysos da han er bare et spedbarn. Kanskje enda merkeligere er det at disse mytene 
opptrer i skapelsesdikt, teogonier, tilskrevet den likeså mytiske sangeren Orfeus.
 
1. Orfeus og orfismens kontroverser
Orfeus er nok mest kjent for de fleste fra kunst- og musikkhistorien, som den utrøsteli-
ge ektemannen som vandrer uredd ned til dødsriket for å hente opp sin elskede Eury-
dike. Med sin sang sjarmerer han Hades og dennes hoff i underverdenen. De under-
jordiske gudene går med på å la ham bringe Eurydike tilbake til livet der oppe igjen 
– men med ett forbehold: Han må ikke se direkte på henne før de er kommet opp i 
dagslyset. Med denne advarselen aner vi at myten passer bedre inn i tragedien enn 
komedien. Og ganske visst, Orfeus klarer ikke å dy seg. Han må snu seg og dermed går 
hans hustru tapt for annen gang, denne gangen ugjenkallelig. 

I gresk antikk var ikke Orfeus alltid like populær. Flere anså ham som en veik dikter, altfor 
oppslukt av kjærligheten og uglesett fordi han ble assosiert med en kontroversiell mysteri-
ereligion, kalt orfismen, en litterær-religiøs tradisjon som kom til å eksistere i 1000 år før 
middelalderen til slutt slukket den. Verst av alt i meningmanns øyne så var det nettopp 
orfikerne som spredte disse perverterte versjoner av skapelsesmytene, som jeg nevnte over.

Ett av hovedanliggendene i mitt doktorgradsarbeid var å svare på hvorfor disse or-
fikerne, som selv ønsket å bli sett på som meget rene og hellige, støttet seg på slike 
åpenbart provoserende myter. Orfismens særheter har blitt diskutert av greskfilologer 
siden renessansen. Men det er fremdeles muligheter å gjøre nye oppdagelser basert på 
nye teoretiske vinklinger og, ikke minst, nye funn. 

I 2006 ble endelig den såkalte Derveni-papyrusen publisert, en av de aller eldste 
greske papyrusene noensinne funnet. Den inneholder en litterær-religiøs kommentar 
av et orfisk skapelsesdikt. Men teksten er alvorlig skadet. Ikke så rart siden den ble 
brent på et likbål for 2300 år siden, gjennomgikk karbonisering og lå i jorden nesten 
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som et stykke kull inntil arkeologene fant den igjen.  Tekstpassasjer begynner og slut-
ter brått. Det er ofte vanskelig å skjønne konteksten og hva forfatteren egentlig vil frem 
til i de resterende bruddstykkene.  Men gjennom grundig analyse av fragmentene og 
den orfiske tradisjonen, sannsynliggjorde jeg følgende i min avhandling:  Den ukjente 
Derveni-kommentatoren insisterer på at de groteske, orfiske mytene må forstås sym-
bolsk. Tolket via korrekte metoder, f.eks. via etymologiske studier av gudenes navn, 
vil mytene avsløre stadiene i den fysiske skapelsen av kosmos.  Mytene skal provosere 
og tvinge leserne til å stoppe opp og lete etter andre, ikke-bokstavelige meninger. Pro-
vokasjonen er i seg selv et tegn på det helliges annerledeshet.

På denne måten blir orfismen stående som en nytenkende religiøs retning for Derve-
ni-kommentatoren. Den som innvies i en mysteriekult, må ikke bare gjennomgå ritu-
alene – for således å komme i kontakt med det guddommelige – han må også forstå 
hva mysteriene egentlig sier om kosmos og menneskets plass i det. Dette var nye takter 
i gresk religion.

2. Nytten av antikk gresk religion i dagens religion og etikk-undervisning
I det hele tatt finner man store spenn i gresk religiøs tradisjon. Den inneholder både 
kjent og fremmed tankegods for oss i dag, særlig de av oss oppvokst med og påvir-
ket av de store monoteistiske tradisjonene. Elevene kjenner til antikken som be-
grep, de har ofte hørt noen av mytene og mange av dem har besøkt Hellas på ferie. 
Gresk religion ligger derfor mer til rette enn mange andre religiøse tradisjoner som 
et sammenligningsgrunnlag til monoteismen. I resten av denne lille artikkelen vil jeg 
se på noen grunnleggende forskjeller mellom antikk gresk polyteisme og moderne 
monoteisme. Det er mitt håp at disse forskjellene kan brukes i undervisningen til å 
illustrere ulike religiøse grunnprinsipper. 

2.1 Myter i stedet for hellig tekst
De antikke grekerne hadde ingen hellige tekster slik som vi er så vant til i dag. Selv om 
Homers to epos, Iliaden og Odysseen, stod i en særstilling, ble de aldri ansett som uan-
gripelige eller ufeilbarlige. Tvert imot gikk debatten høylytt, iallfall fra ca. 500 f.Kr., 
om hvorvidt Homer fremstilte et sømmelig bilde av gudene eller ikke. Flere filosofer 
benektet dette og anklaget dikteren for ha gjort gudene verre enn menneskene selv 
med all deres vrede, horing og misunnelse. Men hvor hentet da grekerne sin kunnskap 
om gudene fra? Svaret tvinger oss til å gå fra tekst til myte.

Mytene utmerker seg ved deres upersonlige opphav. Enkeltmennesker, slik som dik-
tere, aktualiserer myten i tid og rom. Myten selv, imidlertid, er bare en mer eller min-
dre fast struktur, med enkelte grunnleggende indre, dikotome spenningsmomenter. 
Ingen er alene ansvarlig for myten. Den bevares kun av tradisjonen. Dens anvendelige 
fleksibilitet er det eneste som garanterer mytens overlevelse fra en generasjon til en 
annen. Myter som ikke kan brukes til å stadig avspeile viktige spørsmål i samtiden, dør 
fort ut. Derfor er også mytene særdeles fruktbare å undersøke for å finne ut hva an-
tikkens mennesker så på som sentrale verdier og utfordringer. Den berømte Ødipus-
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myten tematiserer for eksempel menneskets sårbarhet. Uansett hvor smart, vakker og 
mektig du er, finnes det krefter i verden som står utenfor din kontroll. Ødipus viser oss 
hvor lite mennesket er i forhold til gudene. “Kjenn deg selv” som det stod på tempel-
veggen i Delfi, sikter til nettopp den samme religiøse erkjennelsen: Mennesket er så 
uendelig mye mindre enn gudene.

Sentralt i undervisningsøyemed er å understreke at myter skiller seg fra litterære for-
tellinger. De symboliserer en levende religiøs diskusjon, som vi også kan se konturene 
av i dag. Elevene kan søke etter verdier og spenninger mellom ulike aktører når de 
hører myten fortalt. Dette vil kunne føre dem direkte inn i noen av datidens sentrale 
debatter. For mytene er religiøs debatt. De etterstreber en pågående diskusjon, mens 
hellige tekster forsøker å hevde endegyldige svar.

2.2 Ortopraksi i stedet for ortodoksi
Og dette siste bringer oss over på et annet sentralt punkt: Det finnes ingen generell 
forståelse av begrepet ‘ortodoksi’ i antikken. Grovt sett kan man tro akkurat hva man 
vil, så lenge man utfører de rette ritene som statskulten krever. Gudene respekterer 
handling, mens tro er dem egentlig likegyldig. De vil selvfølgelig gripe inn hvis de 
oppdager at et menneske forsøker å lure dem, men ellers er menneskets indre sjelsliv 
skjult selv for deres skarpe blikk.

At tro betyr så lite, gjør ofte inntrykk på elever. Mange har vokst opp med tanken at 
gud kan kjenne din hensikt og vite hva du tenker. Denne «protestantiske», indre dia-
logen mellom enkeltmennesket og hans gud mangler i antikken. Det er naturlig nok. 
Gudene står jo så uendelig høyere enn oss dødelige på rangstigen. De har andre ting å 
gjøre enn å snakke med mennesker hele dagen lang.

2.3 «Mennesket er alle tings målestokk»
Sitatet er tilskrevet sofisten Protagoras (ca. 490-420 f.Kr.) og markerer et høydepunkt 
i antikkens kritiske utforskning av menneskets forståelse av verden rundt seg.  
Målestokken er ikke bare fysisk, dvs. at vi dømmer hva som er stort og smått, tungt 
og lett, vakkert og stygt ut fra vår egen standard.  For selv om den eksakte betydnin-
gen av sitatet forblir omdiskutert, er det gode grunner til å tolke Protagoras dit hen 
at all menneskelig kunnskap er gjenstand for relativisme. «Målestokken» er dermed 
like mye sosial og religiøs. En annen filosof, Xenofanes (ca. 570- ca. 485 f.Kr.), hadde 
allerede understreket at mennesket skaper gudene i sitt eget bilde. Hadde vi sett ut 
som okser eller løver, påpeker Xenofanes, ville våre guder også sett ut som okser og 
løver. Den virkelige guddommen ligger utenfor vår forestillingsevne og derfor griper 
vi til enkle analogier for å visualisere gudenes fremtoning, karakteristikker og hold-
ning mot mennesket. Protagoras går enda lengre. Han benekter at han har noen sann 
kunnskap om gud i det hele tatt. 

For å forstå forholdet gud/menneske antyder nemlig sitatet fra Protagoras at vi skal se 
på våre egne sosiale forbindelser. Det nøytrale utgangspunktet var i hele middelhavsre-

fra forskningsfronten

gionen den frie, bemidlede borgeren. Han satte standarden. Under han på rangstigen 
kom kvinner, utlendinger, barn og slaver. Borgeren stod i et herre/slave-forhold til disse 
sosialt underlegne kategoriene. Når man derfor forsøkte å forstå gudenes posisjon vis-
à-vis mennesket, transponerte man dette sosiale hierarkiet et hakk oppover. Den frie 
borgeren var å anse som en slave i forhold til gudene som representerte hans herrer.

Dette forklarer hvorfor antikkens mennesker ikke tok det som noen selvfølge at 
gudene hørte eller til og med brydde seg om dem. Hvilken herre er opptatt av sine 
slavers ønsker? Når jeg spør elevene hvordan man kan forstå dagens situasjon ut fra 
Protagoras, er det fort noen som kommer på en slik tankerekke: Når herre/slave-for-
holdet blir erstattet med allmenne menneskerettigheter, er det mye lettere å forestille 
seg en gud som lytter til hver og en av oss. Gudsforholdet i protestantismen fremstår 
således som en konsekvens av demokratisering og oppmykning av de gamle, så å si 
uoverstigelige samfunnsklassene.

2.4 Hvordan kan man snakke om falske guder? 
Siden gudene stod høyt hevet over det menneskelige, hadde mennesket kun ytterst 
begrenset kunnskap om deres natur. Gudene valgte selv om og under hvilket navn og 
i hvilken form de ville åpenbare seg for antikkens folk. Det er slående for enhver som 
leser greske fremstillinger av fremmede religioner og guder, fra historikeren Herodot 
(484- ca. 425 f.Kr.) og fremover, at grekerne generelt ikke anser andres guder som 
falske eller underlegne deres egne. Nei, man prøver heller å finne ut hvem av de greske 
gudene den fremmende guden tilsvarer (en prosess kalt interpretatio graeca), even-
tuelt om det er snakk om en guddom som ennå ikke har åpenbart seg i hjemlandet.  
Det er dermed særdeles vanskelig å kalle fremmede guder for falske eller onde. De 
er jo egentlig akkurat de samme gudene som man selv dyrker hjemme. Å utvikle et 
begrep om ortodoksi eller kjetteri, er nærmest umulig i et slik religiøst klima. Det gir 
simpelthen ikke noen mening. Det er da også notorisk vanskelig å finne eksempler på 
hellig krig i antikken. 

Guddommelige åpenbaringer styres således av gudene og omfatter hele folket. Dette 
nedvurderer den enslige, radikale profetens rolle kraftig. Noe som setter gresk religion i 
sterk kontrast til den jødisk-kristne tradisjonen med sin forkjærlighet for enslige refor-
matorer som omdefinerer den rette tro i stadige nye brudd med den frafalne majoriteten.

Arve Omtvedt Berntzen (f. 1977)
• Klassisk filolog og religionshistoriker.  Lektor ved Elvebakken videregående 

skole. Disputerte i 2010 med avhandlingen The Culture of Orpheus. Traces 
of Countercultural Values in the Orpheus Myth and the Early Orphic 
Tradition. De orfiske tekstene ble utgitt på norsk i Arve Omtvedt Berntzen 
(red.), 2009, Orfeus og tekster fra den orfiske tradisjonen, verdens Hellige 
Skrifter, Oslo: Den norske Bokklubben. 

• E-post: arve.berntzen@elvebakken.vgs.no
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Hva vekker hellig misunnelse? Vi spør representanter for ulike 
religioner og livssyn. (Se omtale i lederen.) 

Gjestfri feiring
I skrivende stund avsluttes Ramadan, og jeg er invitert til Id ul-fitr-fest i en moské i 
Oslo. Ganske ofte får jeg invitasjoner fra muslimer, jøder, buddhister og hinduer om 
å være sammen med dem for å feire deres religiøse høytider. Ikke for å delta i deres 
ritualer, men for å dele den medmenneskelige gleden, det sosiale fellesskapet og et 
godt måltid. Når inviterte jeg med noen med et annet livssyn, til fest i min kirke? Jeg 
tror aldri jeg har gjort det.
 Vi har tradisjon for, noe vi ble mint om etter 22. juli, å møtes i hverandres gudshus 
for å dele sorg. Og vi har på nytt erfart at kirken har tradisjoner og ritualer som bærer 
i tunge tider og som gir lindring til mennesker, både med og uten en kristen tro. Men 
hva skjer når Den norske kirkes medlemmer vil le og leve ut livsgleden?  Julaften er 
kirka full, og vi har pyntet oss, men vi går hver til vårt så snart presten har lyst vel-
signelsen. Våre lutherske ‘festmøter’ og ‘menighetsfester’ er veldig organiserte – ofte 
besynderlig gammeldagse og kunstige i forhold til hva vi vanligvis forbinder med en 
skikkelig fest og feiring. Inspireres vi til å invitere med noen utenfra?
 Vår kirke tok liv av middelalderens kirkelige festtradisjoner og folkelige religiøse 
fester og opptog. Delvis av gode grunner, men mon tro om vi ikke mistet noe viktig? 
Det oppstod et tomrom mellom bedehusets nøysomhet og de verdslige fyllefestene.
Jeg misunner andre tradisjoner deres religiøse fester. Jeg beundrer måten mange kom-
binerer folkelig fest, mat og drikke og religiøse ritualer på. Jeg misunner dem som 
fester sammen med masse folk og som samtidig er troende mennesker med hele seg. 
Når man ser hvordan troende samles i templer og moskeer for å feire, når vi ser kato-
likkenes folkelige opptog og jødenes mange fester – ja, da blir en nøysom lutheraner 
litt misunnelig og svært takknemlig for at andre nå bringer de religiøse festene tilbake 
til norsk kultur.
 Å inkludere andre i fellesskapet i moskéen under Id-feiringen, er ikke bare et 
uttrykk for muslimsk gjestfrihet, men også en slags selvfølgelighet som handler om 
at det er naturlig å invitere naboene med på fest, selv om de har en annen tro. I Oslo 
har Islamsk Råds inkluderende invitasjon til id-feiringen ført til at Oslo domkirke nå 
inviterer dialogvenner fra ulike religioner til å være med på årets høsttakkefest. Slik 
kan vi, fra hvert vårt religiøse ståsted, glede oss sammen over de frukter naturen gir 
oss alle.

Berit Hagen Agøy (f. 1960)
• Generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.
• E-post: berit.hagen.agoy@kirken.no

I spalten Et Europa i endring er vi denne gangen kommet til 
Spania.

Religionsundervisningen i Spania
José María Guardia Sierra

Den religiøse og etiske undervisningen i Spania skal, som en del av læreplanen, med-
virke til dannelsen av personer som er ansvarlige, bevisste, kritiske og frie. Den gir 
elevene grunnelementer til deres egen, personlige selvstendighet. Den setter dem i 
stand til å respektere og å komme i dialog med andre trosretninger som er til stede i vårt 
pluralistiske samfunn. Den muliggjør en likevekt mellom den åndelige, psykologiske 
og kulturelle utviklingen til elevene, en utvikling som finner sted innenfor deres egen 
historiske sammenheng og miljø. Den hjelper dem til å forstå Spanias kulturelle og 
kunstneriske arv. Den tillater dem å strukturere og å systematisere innholdet i den 
katolske tro som er den mest innflytelsesrike trosretning i Spania.

Religionsundervisningen skiller seg fra kirkens katekismeundervisning. Den oppfattes 
som en syntese av tro og kultur, uadskillelig fra den menneskelige dannelse.

Prinsippene, målene og metodene er de samme som ellers i skolevesenet. Under-
visningens mål er, fra et kristent perspektiv, følgende:
  
1. Å åpne for en dialog mellom tro og kultur, der man leter etter rom for den virkelige 

menneskelige framgangen.
2. Å gi svar på den ytterste mening med livet med alle etiske implikasjoner.
3. Å fremme og å skjerpe spørsmålene som eleven stiller seg selv og som eleven selv 

må ta stilling til.
4. Å hjelpe til med å skape en skala av verdier, enkelte prinsipper og holdninger som 

kan finne sin konkrete form i etisk oppførsel og sameksistens.
5. Å hjelpe til å bli en del av samfunnet, men med et kritisk blikk.
6. Å opplyse elevene om den spanske og europeiske kulturarv som opprettholdes og 

bekreftes gjennom tro, skikker, ritualer, høytider, verdier og en livsstil bygget på 
kristendom, og også å overføre rikdommen fra vår kulturarv i hele sin sannhet.

Den rettslige bestemmelsen i Spania som stadfester prinsippet om religionsfrihet, 
definerer staten som verdslig og også prinsippet om samarbeid mellom staten og den 
katolske kirke og de øvrige religiøse trosretninger. Foreldreretten skal sikre at barn og 
unge får en undervisning som er i samsvar med foreldrenes overbevisning. 72 prosent 
av foreldrene ber skolen gi barna undervisning i katolsk tro.
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Fra 1979 har det vært en «Overenskomst om undervisning og kulturelle forhold» 
mellom den spanske stat og Vatikanet. I 1992 undertegnet man Avtalen om samarbeid 
med den evangeliske (protestantiske), jødiske og islamske trosretning i Spania. For 
tiden er det slik at den som vil følge undervisning i religion kan velge mellom de 
trosretninger som har en offisiell avtale med den spanske stat og dens regjering  (den 
katolske religion, den evangeliske/protestantiske, islamske og jødiske). I faget gis det 
vurdering med karakter, og faget er en del av elevenes obligatoriske pensum. Selve 
pensumet i en religiøs trosretning fastsettes av de respektive religiøse trossamfunn. 
Pensumet i Alternative aktiviteter fastsettes av Regjeringen.

Ungdomsskolen i Spania, der elevene går fra de er 12 til de er 16 år gamle, må 
tilby undervisning i en trosbekjennende religion og dessuten, for dem som ikke 
velger det, alternativet Religionenes historie og kultur. For dem som ikke vil ha 
religionsundervisning i det hele tatt, tilbys en «passende utdanningsoppgave». 
Denne fremgangsmåten, med sine mange valg, er svaret på vårt pluralistiske samfunn. 
Den ivaretar foreldrenes rett til å velge den religiøse og moralske skolegang som de 
måtte ønske for sine barn, og også ønsket om et fritt og uavhengig valg. Men det som 
loven klart stadfester, etterfølges ikke ved de enkelte lærestedene. I dag er dette et 
problem. I praksis er det slik at de elevene som har religionsundervisning, ofte ender 
opp med et særdeles tungt og krevende innhold. Dette i motsetning til dem som har 
«passende utdanningsoppgave». Der er det gjerne aktiviteter som har svært lite med 
utdanning å gjøre.

Det er blitt organisert kampanjer, både åpent og i det skjulte, for å få slutt på 
religionsundervisning i den offentlige skolen. Vi må medgi at både samfunnet og 
miljøet vi lever i generelt er blitt sekularisert, men vi tar avstand fra enhver type press 
som enkelte medier og samfunnsgrupper utøver, når dette presset viser seg å være på 
kanten av det lovlige. Det å virkelig være moderne betyr ikke å forkaste religionen, 
men tvertimot oppriktig å søke etter sannheten.

Reguleringen av religion i videregående skole (altså aldersgruppen 16 til 18 år i Spania) 
har stoppet opp på halvveien. I APPRECE – den spanske religionslærerforeningen – 
forsvarer vi faget Religiøs trosbekjennelse som et akademisk alternativ i den videregående 
skole til faget Religionenes historie og kultur. Dette gjør vi ut fra formuleringen fra ESO 
(Educación Secundaria Obligatoria, svarer til Utdanningsdirektoratet, men begrenset til 
videregående opplæring, o. a.) som skjelner mellom trosbekjennende undervisning, 
ikke-trosbekjennende undervisning og Passende Utdanningsoppgave for dem som 
ikke ønsker noen av delene.

APPRECE har alltid søkt et juridisk grunnlag for handlingene sine, et grunnlag som 
vil tillate å løse problemene knyttet til religionsfaget og dets lærere. For tiden holder 
vi på med, gjennom forhandlinger, å fullføre etableringen av den juridiske rammen.
Vi verdsetter det bidraget som religionen gir til sameksistensen, rettferdigheten, 
freden og det sosiale samholdet i den Europeiske Union og i verden. I utviklingen 

av læreplanene må vi ikke glemme de utdanningsmessige ressursene som finnes i 
religionen i form av kapasitet og muligheter, kompetanse, kunnskap og innsikt. Vi 
trenger en seriøs og objektiv dialog, der ingen stenges ute, en dialog som gir svar på de 
utfordringene et pluralistisk og sekularisert samfunn står overfor.

Teksten er oversatt fra spansk av Bård Brudevold. Redaksjonen har supplert artikkelen 
med et par opplysninger hentet fra artikkelforfatterens engelske presentasjon på EFTRE sitt 
nettsted, http://www.eftre.net/. 

José María Guardia Sierra
• President i APPRECE, den spanske religionslærer-

foreningen.

• E-post: unionappreceespana@hotmail.com

Dag Hareide 

hva er HUMANISME
Hva menes egentlig med ordet 
“humanisme”? Hvor kommer human-
ismen fra, og har den betydning i dag?

KJØP BOKEN: 179,- 
8: www.universitetsforlaget.no 
@: bestilling@universitetsforlaget.no 
(: 24 14 75 00

«Hareides balansegang i denne boken 
er beundringsverdig – han lar seg ikke 
forlede inn i ensidigheter av noe slag (…) 
Jeg leste boken i ett sluk. Jeg er ordentlig 
imponert…»

TROND BERG ERIKSEN
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En del av tragedien i Syria er at borgerkrigen skjerper religiøse 
motsetninger. Alawittene er den gruppen president Bashar al-
Assad tilhører, og tema for I dødvinkelen denne gang.

Hvem er alawittene? 
Alawittene, også kjent som nusayri, er en islamsk minoritet med et esoterisk preg. (Må 
ikke forveksles med aleviene i Tyrkia). Det finnes lite forskning på alawismen, men 
her følger noen kjennetegn. Alawismen vokste frem på 900-tallet. I dag bor alawittene 
hovedsakelig nord-vest i Syria og sør-øst i Tyrkia. Alawismen karakteriseres som en 
sjiaislamsk retning, men har inkorporert elementer fra persisk og gnostisk religion, 
i tillegg til kristendommen og islam (både sunni og sjia) i teologi, liturgi og religiøs 
praksis. Det finnes ulike retninger alawisme. Det er i dag en økende islamsk kritikk 
mot alawitter i Syria og Tyrkia, som det er mot alevier og drusere. 
 Termen ”Alawi” peker på alawittenes sterke tilknytning til Muhammeds fetter og 
svigersønn, Ali ibn Abi Talib (d.661). Dette kan illustreres ved deres tolkning av Mu-
hammeds tale ved Ghadir al-Khumm, da Muhammed returnerte fra sin siste pilegrim-
sreise. Han sa: ”Den for hvem jeg er mawla, er også Ali mawla. O Gud, vær venn (wali) 
med ham som er hans venn, vær fiende med den som er hans fiende”. Det er uenighet 
om termen ”mawla”. Sunniene mener Muhammed fremholdt Ali som sin venn og sle-
ktning. Tolver-sjiaene mener Muhammed omtalte Ali som leder og veileder, og utpek-
te ham til sin etterfølger. Alawittene mener Muhammed omtalte Ali som ånd (ma´na). 
Dette peker mot deres treenige forståelse av monoteismen: Den ene Gud er Essens/
Ånd (ma´na) og Evig Lys,  ledsaget av hans Navn (ism) eller Slør (hejab), og hans Port 
(bab). Denne treenigheten er inkarnert som Ali (ma´na), Muhammed (ism/hejab) og 
Salman al-Farsi (bab). Treenighetslæren er kritisert av sunni- og sjia-teologer.
 Alawittene kombinerer den sunnittiske og sjiittiske liturgiske kalenderen, men har 
utviklet en egen tolkning. For eksempel: Ramadan, den islamske fastemåneden, kjen-
netegnes ved  bønn og avholdenhet fra mat. Alawittene legger mer vekt på avholden-
het fra prat enn fra mat. Taushet skal stimulere til søken etter kunnskap og forståelse 
om Gud. Tolkningen er basert på Koranen 3:43 og 19:10-11. Alawittene følger is-
lamske diettregler og islamske bønner, men bønneformen skiller seg fra sunnittisk og 
sjiittisk praksis. Alawittene har mange festdager av kristen og persisk opprinnelse.
Litteratur
Meir M. Bar-Asher og Aryeh Kofsky: The Nusayri-Alawi Religion. An enquiry into its 
theology and liturgy. Leiden: Brill 2002. 
Gisela Procházka-Eisl og Stephan Procházka: The Plain of Saints and Prophets. The Nu-
sayri-Alawi Community in Cilicia (Southern Turkey) and its Sacred Places. Wiesbaden: 
Harrossowitz Verlag, 2010.

Ingvild Flaskerud (f. 1962)
• Religionsviter, post-doc.-stipendiat ved Universitetet i Bergen.
• E-post: ingvild.flaskerud@ahkr.uib.no

Inspirerende om religion, 
fortelling og identitet
Forfatterne av boken I begynnelsen var fortellingen (2011), Halldis Breidlid og Tove 
Nicolaisen, har begge jobbet mye med fortelling i sammenheng med KRL- og RLE-
faget, og de har begge lang erfaring med lærerstudenter og elever i grunnskolen. Alt 
dette får leseren nyte godt av i den nye og grundig reviderte utgaven av boken, som 
utkom første gang i 2000.

Utgangspunktet for boka er fortellingen som grunnleggende identitetsbyggende 
størrelse i alle kulturer. Det er noe dypt menneskelig over det å fortelle. Det gir livet 
mening og sammenheng gjennom å sette kunnskap og erfaringer inn i en narrativ 
ramme. På samme tid er det opplagt at vi står overfor nye utfordringer med tanke på 
fortellingsformidling og -tolkning i en senmoderne, plural virkelighet, hvor den store 
fortellingen hevdes å være avgått ved døden.  Den oppvoksende generasjonen trenger 
å tilegne seg nye lesemåter og diskursive strategier i møte med fortellinger som både 
kan være utfordrende og i konflikt med eget religiøst eller livssynsmessig grunnsyn. 
Her har skolen en viktig oppgave, noe som krever lærere som er i stand til å møte det 
økte behovet for å gi elevene, allerede fra ganske tidlig alder, en utvidet tolknings-
kompetanse, såkalt literacy, og dermed tilgang til en sekundærdiskurs omkring reli-
gionenes fortellinger. På disse områdene gir Breidlid og Nicolaisens bok uvurderlig 
ballast til alle som jobber med barn og unge. Samtidig består boken av en hoveddel 
på vel 250 sider med fortellingsstoff fra ulike religioner, som kan leses av alle som 
interesserer seg for religionenes fortellinger. Forfatterne analyserer fortellingene, og 
nyanserer dem med ulike tekstkritiske og teologiske perspektiver, og de gir også tips 
til hvordan fortellingene kan brukes i undervisningen. Selv om fokuset for det meste 
ligger på bruk av tekstene i småskole- og mellomtrinnet, er forfatterne innom ung-
domstrinnet, og flere av ideene kan også med litt fantasi tilpasses faget i videregående 
opplæring.

Boken er strukturert i tre deler, hvorav del to, med fortellingsstoff fra ulike religioner 
utgjør hoveddelen. Del én inneholder tre innledende teori- og metodekapitler som 
presenterer og drøfter ulike innfallsvinkler til fortelling, fortellingsanalyse og iden-
titetsbegrepet. Tilnærmingen er leservennlig med få fotnoter, samtidig som spesi-
aliserte uttrykk og begreper blir forklart på en svært tilgjengelig måte. De ulike teori-
ene gis korte og konsise presentasjoner og følges opp av korte drøftinger, hvor det er 
tydelig at fokuset ligger på didaktisk anvendelse av stoffet i møte med barn og unge i 
klasserommet eller på andre arenaer.
De seks kapitlene i del to utgjør, som nevnt, bokens hoveddel, med presentasjon og 
analyse av fortellinger fra buddhisme, hinduisme, jødedom, kristendom og islam, samt 
sikhisme. Her finner vi presentasjoner av hovedkildene til religionenes fortellinger, 
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og et utvalg fortellinger som begrunnes bl.a. ut ifra deres viktighet for religionenes 
norske tilhengere. F.eks. finner vi fortellinger om Murugan og Pillayar (Breidlid og 
Nicolaisen 2011:101fff) i og med at tamiler fra Sri Lanka utgjør en stor gruppe av 
norske hinduer. Samtidig forsøker forfatterne også å vise ulike typer av fortellinger, 
og lykkes dermed med å få fram mangfoldet av fortellinger i hver religion.

I tråd med gjeldende læreplaner er det et tydelig kjønnsperspektiv til stede i utvalget 
av fortellinger i del to, f.eks. står Sara i fokus i den jødiske fortellingen om Sara og 
Abraham, i motsetning til en tradisjonell og nokså passiviserende fremstilling av Sara. 
I del tre settes Ismaels mor, Hagar, i fokus for å vise jødiske og muslimske fortellinger 
i et komparativt perspektiv. Under hinduismens fortellinger fremheves Sita i Rama-
fortellingen. Kvinnelige helgener får sin plass i kristendomskapitlet, samtidig som 
bl.a. kjønnsidealet i middelalderen diskuteres. Del to knytter også sammen religion 
og filosofi, og hvert kapittel avsluttes med en presentasjon av en eller flere filosofer, 
fornyere eller sentrale tenkere innen den aktuelle religionen.
Del tre drøfter utfordringene ved bruk av fortellinger i en didaktisk kontekst. Her 
møtes perspektivene fra del én og fortellinger fra del to, samt noen nye fortellinger. 
I det første kapitlet diskuterer forfatterne parallelle og rivaliserende fortellinger i 
jødedom, kristendom og islam. Denne avgrensningen synes naturlig fordi disse tre 
religionene har mye felles fortellingsstoff, noe som skjerper blikket for det som er for-
skjellig. I dette kapitlet løfter forfatterne fram Abraham, Hagar, Josef, Moses, Maria, 
Jesus. Det er interessant at de i diskusjonen av Jesus også trekker inn forståelsen av 
denne skikkelsen hos Jehovas vitner og Baha’i.
For hver av personene presenteres grunnfortellingen supplert med kilder fra de(n) 
andre religionen(e) etterfulgt av en kort sammenligning og drøfting av parallellitet 
og utfordringer, og hvordan disse utfordringene kan løses i klasserommet. Det er en 
styrke ved boken at forfatterne gir forslag til didaktiske løsninger på problemene om-
kring rivaliserende fortellinger.
Bokens siste kapittel tar for seg utfordrende fortellinger i religionene. Her presenteres 
et utvalg fortellinger som er utfordrende fordi de uttrykker syn på andre folkeslag og 
religioner som er lite kompatible med moderne tanker om likeverd, eller de uttrykker 
et kvinnesyn som er utfordrende for elever i et moderne Norge. Endelig presenteres 
også noen fortellinger som utfordrer gudsbildet eller etikken, som f.eks. fortellingene 
om Abraham og sønnen i jødedom, kristendom og islam. Disse fortellingene sup-
pleres av konkrete råd til læreren om hvordan man kan møte og behandle slike fortel-
linger innenfor rammene av religionsundervisningen.

Halldis Breidlid og Tove Nicolaisen: I begynnelsen var fortellingen. Universitets-
forlaget, 2011, 470 sider.

Kjersti Løken (f. 1978)
• Religionshistoriker, lektor ved Gjøvik videregående skole.
• E-post: kjersti.loken@ansatt.opplandvgs.no

Humanisme i vinden 

Temaet i de to bøkene som skal anmeldes her, er humanisme. orfatterne er Dag Har-
eide og Per Anders Aas (se begges bidrag i dette nummeret av Religion og livssyn). Be-
grepet er ikke helt enkelt å få grep om, noe den britiske filosofen Julian Baggini er inne 
på i boka Ateisme. En kort introduksjon, utgitt på norsk av Humanist Forlag i 2008. Bag-
gini forsvarer ateismen ut fra en naturalistisk virkelighetsoppfatning og argumenterer 
for at ståstedet ikke utelukker en ansvarlig etikk og moral. Mot slutten skriver han: ”En 
slik ateisme som jeg har slått til lyd for i denne boken, blir noen ganger kalt humanisme” 
(s. 134). Hvorfor ikke da løfte ordet inn i tittelen? Baggini oppgir flere grunner: ”Den 
første er at humanisme er mer flertydig. Det finnes for eksempel mennesker som kaller 
seg kristne humanister. Den andre er at ateister flest ikke kaller seg selv for humanister.” 
Baggini viser til at mange ateister assosierer humanist med medlemskap i en humanis-
tisk organisasjon, noe de oppfatter som kvasireligiøst. Andre knytter humanisme til en 
forståelse av menneskets overlegenhet og tar derfor avstand fra ordet.

I Norge ville kanskje Baggini vært medlem av Human-Etisk Forbund. Som kjent end-
ret forbundet i 2005 navn på seremoniene sine fra ”borgerlige” til ”humanistiske”. I 
forbundssammenheng er det nå vanlig å betegne livssynet som livssynshumanisme 
eller humanisme. Men begrepet har som kjent enda flere betydninger. Universitetet 
i Oslo har endret navnet på sitt største fakultet, fra historisk-filosofisk til humanistisk, 
også det i 2005, og synliggjør på denne måten at ordet betegner en akademisk fag-
tradisjon. I løpet av de siste årene har humanisme blitt løftet fram på en annen viktig 
samfunnsarena, nemlig i Stortingets arbeid med å formulere fellesverdier. Både i den 
nye verdiparagrafen i Grunnloven fra 2012 og i skolens formålsparagraf fra 2008 for-
ankres fellesverdiene i en kristen og humanistisk arv. Humanismebegrepet er i vinden, 
uten at det gjør det lettere å gripe.

Når Dag Hareide, rektor ved Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi, vil komme 
med en begrepsavklaring i humanismebindet i Universitetsforlagets Hva er-serie, er det 
den siste bruken han knyttet an til. Hareide slår fast at Stortinget må mene noe annet enn 
livssynet humanisme når det er her fellesverdiene forankres, og vil avklare hva dette er.

Hareide går til Vestens filosofi- og idéhistorie og utvider så bildet med perspektiver fra 
kinesisk, islamsk og afrikansk tenkning. Han berører også religionskritikk, forholdet 
til dyr og natur og transhumanismen. Boka avslutter med en identifisering av tre felt-
er der humanismen er truet i Norge i dag. Han er særlig opptatt av situasjonen for 
mennesker uten statsborgerskap. Det er et gjennomgående og vesentlig perspektiv i 
Hareides framstilling at menneskeverdet ikke kjenner noen grenser.

Allerede i innledningen kommer Hareide med sitt utkast til hva humansime er. Det 
grunnleggende er menneskeverdet, deretter løfter han fram den gylne regel, dannelse, 
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demokrati, den frie, kritiske tanke og dialog. Hareide plasserer begrepet humanisme 
på det han kaller verdienes mellomnivå, mens dypere begrunnelser for disse verdiene 
hentes fra religion og filosofi. Det politiske og praktiske nivået knytter han så til poli-
tiske ideologier. Ut fra denne tredelingen er det han lanserer begrepet ”bindestreks-
humanist”. Med dette vil Hareide få fram at humanismen i seg selv er uferdig og 
trenger noe annet for å kunne begrunnes. 

I Human-Etisk Forbund har flere reagert på at det de oppfatter som sitt livssyn, i denne 
tilretteleggingen beskrives som noe uferdig. På den andre siden gjør kanskje ikke Ha-
reide stort mer enn å synliggjøre at eksempelvis Baggini med sin naturalistiske virke-
lighetsoppfatning står for en bestemt humanisme, nemlig i ateistisk eller agnostisk 
tapning. Når det finnes flere former for humanisme, kan dette være klargjørende. 
Men inndelingen i de tre nivåene er likevel ikke uten problemer. Eksempelvis tas ikke 
ideologiene på alvor når de kun knyttes til et praktisk nivå, de inneholder også verdier 
og flere av dem gir dypere begrunnelser.

Slike uklarheter er det noen av i Hareides framstilling. I kapittelet om hvorvidt hu-
manisme og demokrati kan løse miljøutfordringene, slår Hareide sammen vitenskap 
og teknologi for så å problematisere teknologiutviklingen. Problematiseringen er 
på sin plass, men sammenslåingen gjør at han overser at vitenskapen faktisk bidrar 
til å avdekke problemene, ikke minst gjelder dette arbeidet i FNs klimapanel. Når 
Hareide så, i sitt møte med miljøutfordringene, samler de humanistiske verdiene fra 
innledningens definisjon, glemmer han kritisk tenkning, avgjørende for vitenskap 
og offentlig debatt, og blir stående igjen med ”menneskeverd, den gylne regel og de-
mokrati” (s. 138). Utelatelsen gjør framstillingen tammere enn nødvendig, og fører 
til at den sammensatte humanismedefinisjonen ikke riktig blir prøvd i møte med det 
konkrete.

Hovedinntrykket er likevel at Hareide her har kommet med et vesentlig bidrag til 
veirydding i et uoversiktelig landskap. Boka er blitt et viktig diskusjonsgrunnlag og 
har allerede vekket debatt. Det globale perspektivet er fornyende for humanismede-
batten. Underveis er det mange tankevekkende iakttakelser, for eksempel klargjør 
Hareide hvorfor han mener den gylne regel, og ikke gjensidighetsprinsippet, bør 
være et samlende uttrykk for humanismens moral. Mens han knytter gjensidighet 
til en tilmålt og begrenset gjengjeldelse, jf ”Øye for øye, tann for tann”, appellerer 
den gylne regel ”til min vilje til å forstå den andre, og ikke bare måle opp en ytre 
sammenligning av gjensidighet” (s. 15). 

Underveis i Per Anders Aas´ bok Humanisme. «Først og fremst et menneske» er det 
mulig å miste troen på at den humanistiske arven er verdt å ta vare på. Dette er en av 
denne bokas mange kvaliteter. 

Aas er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus med doktorgrad om hu-
manisme i Norge i mellomkrigstida. Det er Vestens historie Aas forholder seg til. Inn-
ledningsvis beskriver han humanismen som en mellomposisjon: Det myndige men-
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nesket står fram mellom naturen under seg og gudene over seg. Dette er en smalere 
inngangsdefinisjon enn den vi møtte hos Hareide. Den er også mer profilert og synlig 
problematiserende. Aas kaller dette en ”idealtypisk humanisme” (s. 14), og med den 
har han lite å forsvare underveis og kan nokså fritt drøfte de posisjonene han inter-
esserer seg for. Og her slipper ingen unna, verken en religiøst basert humanisme, en 
livssynshumanisme eller den idealtypiske humanismen som Aas tar utgangspunkt i. 
Resultatet er en bevegelig framstilling og et usedvanlig spennende stykke sakprosa. 
Også Aas tar opp utfordringer fra transhumanisme og fra en økologisk tenkning. Han 
er opptatt av å vise hvordan ulike postmoderne tenkere reiser problemstillinger med 
relevans for humanismen. Sentralt står det Aas et sted beskriver som ”humanismens 
akilleshæl” – ”en essensialisme som ved å hylle menneskets kvalitet også gjør det mulig 
å kvalitetsgradere, skille mellom lavere og høyere menneskelighet” (s. 184-185). 

Aas lykkes på imponerende vis med å gi mål og mening til rekken av tenkere som 
trekkes inn i framstillingen. Men enkelte ganger går det litt raskt. I et avsnitt om Sar-
tre og Heidegger, begge selverklærte antihumanister som senere bringer humanis-
mebegrepet til heder og verdighet igjen, skriver Aas: ”Politisk knytter de seg begge 
til ideologier som på 1900-tallet realiseres i totalitær form, med individet satt i skyg-
gen av noe større – Heidegger til nazismen, Sartre til marxismen.” (s. 163). Det er 
all grunn til å drøfte disse tenkernes forhold til totalitær tenkning, men her framstår 
spissformuleringen mest som en retorisk snarvei fra filosofi til ideologi. I alle fall 
finnes det hos begge disse tenkerne vesentlige ressurser til å forsvare førstepersons-
perspektivet, noe Aas nok har sans for, men kunne ha aksentuert sterkere, ikke minst 
i møte med naturvitenskapelig hegemonitenkning.

Hvor ender så Aas opp? I likhet med Hareide blir menneskeverdet for ham avgjørende, 
men Aas beholder en armlengdes avstand, og gjør menneskeverdet til et kriterium i 
en vurdering av humanismen. ”Etter mitt syn er målet ikke humanismen, men men-
neskeverdet” (s. 198).

Også Aas anvender uttrykket bindestrekshumanist for å vise at humanismen har ulike 
forankringer. Men dette handler hos ham vel så mye om å avdekke spenninger og mot-
setninger, som å fullføre noe uferdig. Betegnende nok kaller Aas en sikring av menneske-
verdet gjennom subjekteksterne instanser for ”det humanistiske paradoks” (s. 209). 

Aas bringer inn en annen interessant distinksjon, nemlig den mellom humanisme 
som perspektiv og posisjon. Det første knytter han til den humanistiske tankeretning 
som ”har artikulert seg gradvis gjennom Vestens historie” (s. 14). Dette perspektivet 
kan ha en plass i ulike religioner og livssyn: ”Troen på det autonome subjekt kan inngå 
både i religiøse og ikke-religiøse livssyn – men det kan også mistroen til det autonome 
subjekt” (s. 133). Det er når humanisme blir et livssyn, at det blir snakk om en posi-
sjon. Aas avviser slett ikke et slikt ståsted, men implisitt er da oppfordringen å innta 
en selvkritisk posisjon. Her er det en utfordring til alle med et humanistisk ståsted, i 
Norge tydeligst profilert av Human-Etisk Forbund som Aas for øvrig vier stor plass. 
Ennå har ingen forlag utgitt en samlet norsk framstilling av livssynshumanismen. I an-
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tologien Verdier og verdighet fra 2007 kommenterer redaktøren Didrik Søderlind dette 
blant annet slik: ”Grunnen er at vi ikke har villet lage noen endelig oppskrift på hva 
en humanisme på norsk skal være” (s. 8). I lys av Aas´ framstilling er det nærliggende 
å problematisere denne begrunnelsen. For en slik oppgave kan vel nettopp ikke løses 
med en oppskrift, men må være et kritisk, reflektert forsvar som stimulerer til videre 
tenkning (i så henseende ikke så langt unna god teologi). 

Kanskje er det i distinksjonen perspektiv og posisjon også mulig å finne en innfalls-
vinkel til noen av de problemene vi innledningsvis så Baggini støte på. Han kon-
staterte at de færreste ateister vil kalle seg humanister, blant annet fordi de assosierer 
humanisme med en organisasjon og et bestemt menneskesyn (i Aas´ begrepsbruk: en 
posisjon). Men dette utelukker ikke å ha et blikk for betydningen av menneskeverd og 
en vilje til å forsvare det myndige mennesket. Slike ateister vil bare ikke entydiggjøre 
dette som posisjon og ståsted. Aas viser at slike reservasjoner kan det være gode grun-
ner for. Trolig gjør en tilsvarende tilbakeholdenhet seg gjeldende blant mennesker 
med en religiøs tilhørighet. Hvis dette holder stikk, er det langt flere som vil kunne 
innta et humanistisk perspektiv enn de som er villige til å tilkjennegi et humanistisk 
ståsted. Selv om det er bred tilslutning om fellesverdiene i det norske samfunnet og da 
først og fremst vernet om menneskeverdet – sterkt synliggjort i etterkant av 22. juli, er 
det i så fall neppe mulig å konkludere med at de fleste nordmenn er humanister (som 
posisjon), uten at det nødvendigvis er et problem. 

Dette betyr ikke at Stortinget burde unnlatt å forankre skolens og samfunnets felles-
verdier i en humanistisk arv.  Men en slik forankring bør kanskje best forstås som en 
invitasjon inn i en spenningsfylt tradisjon. Aas, som riktignok selv ikke uten videre er 
begeistret for humanismebegrepets plass i skolens formålsparagraf, skriver: ”Vi har 
knapt noen begrepstradisjon som – med alle sine spenninger – bedre kan hjelpe oss å 
formulere de prekære spørsmålene, skjerpe vår bevissthet og gi grunnlag for samhand-
ling i det avgjørende: å sikre menneskeverdet” (s. 198). 

Dag Hareide: Hva er humanisme. Universitetsforlaget 2011, 160 sider.

Per Anders Aas: Humanisme. «Først og fremst et menneske».    
Pax Forlag 2011, 254 sider.

Ole Andreas Kvamme (f. 1965)
• Cand.theol., Universitetet i Oslo, lektor ved Oslo katedralskole.
• E-post: ole.kvamme@oslo-katedral.vgs.no
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Returadresse:
Marit Hallset Svare

Granveien 16 
7058 Jakobsli

FORENINGSNyTT
STUDIETUR	TIL	TYRKIA	–	Å	reise	med	kolleger	gir	økt	faglig	utbytte
Styret har nedsatt en komité som jobber med å få til en studietur til Tyrkia, høsten 2013, uke 
40 og 41. Dette vil være en tematur for religionslærere med møter med ulike organisasjoner, 

ambassade og forskjellige studiesteder. Programmet legges ut på nettsiden senere i høst.

DEN	ANDRES	ANSIKT	-	Et	seminar	om	religion	og	livssyn	på	film

Lørdag 10. november: kl 10.00-18.00
Filmens hus, Dronningens gate 16, Oslo

Arrangører er Religionslærerforeningen, Samarbeidsrådet for Tros- og livssyns-
samfunn, KULT - senter for kunst, kultur og kirke og Norsk Filminstitutt.

Stilig programplakat og mer informasjon: Se religion.no

Program
• Kristin Gunleiksrud, generalsekretær i Norske kirkeakademier innleder. 

• Visning av filmen Taste of Cherry (Abbas Kiarostami, Iran 1997, 95 min.)

• Hellig for oss? – respons fra Gro Steinsland, professor i religionshistorie ved Universitetet 
i Oslo og flere representanter fra ulike religioner og livssyn, fagfolk og kunstnere.

• Lunsj

• Kortfilmer og klipp, med innledninger v/ Ingrid Dokka,    
rådgiver ved Norsk Filminstitutt.

• Bruk av film i religionsundervisning v/ Elise Seip Tønnesen, professor ved Institutt for 
nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

• Oppsummering og samtale.

Seminaret er gratis!
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Til læreren

Hvordan fungerer bilder i den 
religiøse konteksten?     
– et blikk inn i den ortodokse kirke
Bakgrunn:
Opplegget har sin bakgrunn i Religionslærerforeningens studietur til Lesvos i mai 
2012. Der så vi nærmere på hvordan ikoner ble utformet, hvilke motiver som var brukt 
på de ulike stedene i kirken, og vi fikk et innblikk i prosessen rundt et ikonmaleri. 

Aktuelle læreplanmål:
Elevene skal kunne
•	 presentere	to	konfesjonelle	utforminger	av	kristendommen	i	dag	(Vi	velger	den	

ortodokse kirke her)
•	 presentere	og	drøfte	ulike	dimensjoner	ved	religionene:	lære,	myter	og	fortellinger,	
ritualer,	opplevelser,	etikk,	sosial	organisering,	kunst	og	materielle	uttrykk	(Dette	
berører	kunst	og	materielle	uttrykk)

•	 gjøre	rede	for	sentrale	trekk	i	kristendommen	(Både	viktige	myter,	andre	fortel-
linger fra G.T. og N.T. og troslære)

•	 gjøre	rede	for	kontinuitet	og	forandring	i	kristendommens	historie	i	og	utenfor	
Europa	(jfr.	spørsmålet	om	bildestriden)

Forarbeid:
•	 Læreren	kan	finne	ulike	ikoner	og	dele	ut	to	ikoner	til	hver	gruppe	slik	at		 	

en avgrenser hvilke det blir arbeidet med. 
•	 Dersom	læreren	har	en	samling	som	elevene	velger	ut	fra,	kan	disse	enkelt	brukes	
under	presentasjonen.

•	 Dersom	elevene	skal	velge	ikoner,	sørg	for	at	de	blir	ulike!	

Etterarbeid: 
For	 å	 bearbeide	 stoffet	 fra	 presentasjonene,	 foreslår	 vi	 bruk	 av	 en	 metode	 fra	
samarbeidslæring. Del et A3-ark diagonalt. Skriv ett av de presenterte temaene innerst 
i hver del. Hver gruppe får et ark. 
Elevene	noterer	i	hvert	sitt	felt	det	de	har	lært	om	det	aktuelle	temaet.	(Med	flere	enn	
fire	elever	i	gruppa,	kan	to	jobbe	i	samme	felt.)	Læreren	gir	signal	når	man	snur	arket,	
elevene	sjekker	hva	forrige	elev	har	skrevet	og	noterer	videre.	

Arket skal vendes slik at alle har lest og notert noe om hvert av de fire temaene.

TIPS:
Til	dette	etterarbeidet	kan	det	være	en	fordel	å	sette	sammen	gruppene	på	nytt.	
Dersom	hver	av	gruppene	har	representanter	fra	de	ulike	presentasjonene,	sikrer	en	
seg en “ekspert” innen hvert tema.
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Praktisk ikonarbeid:
Tegn av et ikon på matpapir, og kopier dette opp på papir som elevene kan male 
på.	Det	kan	bli	mange	gode	spørsmål	etter	hvert	som	de	legger	farger	på	og	får	med	
skriftbildet.

Utstyr: matpapir, papir, pensler og vannfarger.

For grupper som jobber kjapt, kan læreren ha utfyllende oppgaver i bakhånd: 
Nasjonale	 ortodokse	 kirker: Det er store kirkesamfunn i Russland, Serbia, Hellas 
og	flere	andre	land.	Disse	kan	ha	ulik	bruk	av	ikoner	eller	ha	noen	som	regnes	som	
viktigere	enn	andre.	Undersøk	dette	nærmere.
Ulike	typer	ikoner:	I	hierarkiet	–	fra	øverst	i	kirkerommet	og	bakover	mot	ytterdøra	
–	er		bildene	plassert	fra	den	allmektige	og	til	mennesker	uten	helgenstatus.	Finn	
flere	bilder	og	forklar	eksemplene.
På ikonostasen	er	Kristus	Pantokrator	til	høyre	for	midten	og	Maria	med	barnet	
til	venstre.	Utenfor	disse	er	Døperen	Johannes	til	høyre	for	Jesus,	og	den	helgenen	
kirka	er	innviet	til,	til	venstre	for	Maria.	Finn	ulike	eksempler.
Fortellende ikoner:	Mytene	–	og	andre	fortellinger	–	fra	både	G.T.	og	N.T.	Leit	fram	
eksempler!
I den ortodokse kirka er ikonet et	møtepunkt	med	det	hellige. Grei ut om hvordan 
bildene fungerer for menigheten.
Bildestriden	kan	være	et	koplingspunkt	både	mot	reformasjonen	og	islam.	Etter	
reformasjonen	ble	den	katolske	kirkas	helgenbilder	fjernet	fra	mange	av	de	lutherske	
og protestantiske kirkene. I islam er det bildeforbud, særlig i sunni-islam. Finn bilder 
som illustrerer dette, fra lutherske og reformerte kirker og fra sunni-islam.

Gruppearbeidet: 
Man	bør	styre	det	slik	at	elevene	gjør	ulike	deler	av	spørsmålene,	og	vi	foreslår	at	de	
tre	første	spørsmålene	er	felles	i	alle	grupper.	
Her kan læreren eventuelt se til at bredden ivaretas ved at både gresk- og russisk-
ortodokse ikoner er representert. 
Videre	bør	ulike	motiver,	ikoner	fra	ulike	epoker	og	eksempler	på	triptykon	tas	med	
i utvalget. 
I tillegg velger gruppene én hver av de andre oppgavene 4, 5, 6 og 7. På den måten 
ivaretar	 vi	 både	 troslæreaspektet	 (inkarnasjonen),	 kirkehistorieaspektet/brudd	 og	
tradisjon	(billedstriden)	og	konfesjonslære	(ikonostasens	betydning/funksjon	i	den	
ortodokse kirke). 

Ulike veier videre	-	dette	arbeidet	kan	knyttes	til:
- det	lokale	-	religiøs	kunst	i	nærområdet
- bildeanalyse	i	norskfaget
- videre	arbeid	med	den	ortodokse	kirke	(de	ortodokse	kirkene)

Opplegget	 er	utarbeidet	 av	Wenche	Fjell	Gundersen,	Kvadraturen	 skolesenter,	Liv	
Gundersen,	Oslo	handelsgymnasium,	Åse-Lill	Hardersen,	Rå	videregående	skole,	Siri	
Lappegård,	Stange	videregående	 skole	og	Cecilia	Melbye,	Drammen	videregående	
skole.

E-poster:	wegu@vaf.no,	livgund@online.no,	aselillhardersen@gmail.com,			
sirlap@hedmark.org,	aselillhardersen@gmail.com,	Cecilia.melby@bfk.no
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