STYRET INFORMERER
Vi fortsetter arbeidet med Religionslærerforeningen og med tidsskriftet vårt Religion og Livssyn. Vi vil gjerne ha flere medlemmer og flere abonnenter, så hjelp
oss med å spre informasjon rundt om på skolene.
Portal Forlag som har hatt ansvaret for setting og trykking av tidsskriftet har
gått inn i Cappelen Damm og vi arbeider med å finne en ny samarbeidspartner
for Religion og Livssyn.
Når dette nummer av Religion og Livssyn kommer ut, har vi gjennomført en
samling om fortellingsdidaktikk ved Fridunn Tørå Karsrud i Oslo, og noen av
Religionsforeningens medlemmer har vært på Metochi Studiesenter i Hellas på
seminar om demokrati, religion og menneskerettigheter. Referat følger i nr.
3, 2017.
Vi har også deltatt med en representant på seminaret Tro, tillit og toleranse.
Unges holdninger til tros- og livssynsfrihet i en flerkulturell kontekst.
Dette året starter arbeidet med revisjon av læreplanene. Vi i Religionslærerforeningen vil prøve å følge utviklingen nøye, og vi har derfor bedt Trine Anker
som er medlem i kjerneverdigruppa for religionsfagene om å holde oss orientert
om arbeidet.
Vi takker alle som har bidratt med tekster til dette nummeret!
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ETTERLENGTET RELIGIONSLÆRERKURS
I NORD-NORGE
MERETE HOEL

En kald kurshelg, i alle fall for en sørlending, startet fredag 24. mars i år. Kurset,
som hadde tittelen «Religiøst liv i nord», fant sted i Nordens Paris, Tromsø.
Dette var også Religionslærerforeningens kurs-debut i Nord-Norge, og vi mener
det var på høy tid med et seminar her oppe. Det er ikke alltid man reiser hjem
og tenker at nå har man både hatt det morsomt, blitt overrasket og lært noe som
virkelig vil komme til nytte for en selv og elevene, men denne helgen var av et
slikt kaliber.
Temaet sa nesten seg selv; religiøst liv i nord, med vekt på tradisjonell samisk
religionsutøvelse, læstadiansk kristendom og ny-sjamanisme. Som sørlending
ansatt ved Sortland Videregående Skole i Vesterålen, og med familietilknytning
til Nord-Norge, var kurset det perfekte utgangspunkt for å bli bedre kjent med
disse temaene og med mine egne kulturelle og religiøse røtter i landsdelen. Nå
vet ikke jeg om mine nordnorske forfedre kalte sykkelen for «horetrilla», men
betegnelsen ble visstnok brukt av læstadianere i tidligere tider.
Museumsleder ved Várdobáiki Samisk Museum, Marit Myrvoll, foreleste
blant annet om hellige fjell i Nord-Norge. Et interessant eksempel i så måte er
at Tromsdalstinden, som skuer ned mot Tromsø by, av komiteen for olympiske
leker ble ansett som et egnet sted for å bygge alpinanlegg til et eventuelt OL i
2018. Dette bidro den samiske lokalbefolkningen til å sette en stopper for, ettersom fjellet, i henhold til samisk naturreligion, regnes som hellig. OL i Tromsø
ble da heller ingen realitet, så kanskje kan motstanderne takke høyere makter i
både stat og natur for at deres innvendinger ble hørt. Det viser uansett hvilken
påvirkning religion kan ha i samfunnet, i dette tilfellet også blandet med minoritetspolitikk.
Lørdagen begynte med en spennende forelesning om den historiske utviklingen av kristendommen og det kulturelle livet i nord. Førsteamanuensis ved Institutt for historie og religionsvitenskap, Roald Kristiansen, fortalte om historiske
kilder som formidlet at «ubekymrede og fatalistiske nordlendinger ikke var nådd
så langt i kristelig modenhet», og at alkoholen ikke var fremmed for de troende.
Dette ble etterfulgt av et mer religionsdidaktisk fokus med Kari Repstad og
Inger Margrethe Tallaksen som på inspirerende vis underviste om elevaktive
metoder for klasserommet. Vi ble alle utfordret på en eller annen måte, som
sedvane er i Repstads timer. Jeg sier dette som tidligere student av Kari: Tross,
eller kanskje på grunn av, utfordringene og den praktisk-didaktiske innfallsvin2
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kelen hun alltid bruker, ga det stort utbytte. Min verktøykasse ble nok en gang
utvidet med enda flere gode undervisningsopplegg.
På slutten av dagen tok noen av oss turen over den forblåste Tromsøbrua for
å besøke Tromsdalen kirke, eller Ishavskatedralen, som den mer populært blir
kalt. Her fikk vi omvisning og mye interessant informasjon om byggestil, bakgrunn og bruk av bygget.
I det hele tatt besto dette seminaret av en utmerket blanding av historie, religionsvitenskap, museumsbesøk og praktiske tips. Noen av dem har allerede vært
i bruk i klasserommene, med gode tilbakemeldinger fra elevene. Vi vil også påpeke at kursholderne og foreleserne har lyktes med en annen svært viktig balanse. Det er morsomt å høre at prest Olav Holm bekymret beskrev nordlendinger
som lettlivede og «religiøst umodne» folk, og at sykkelen i sin tid ble kalt for
«horetrilla», men samtidig er det viktig å forstå det religiøse mangfoldet blant
samer og ikke-samer i nord. Vi mener at vi er blitt presentert et nyansert syn på
alt fra sjamanisme og læstadianisme til prestenes opptreden i tidligere århundrer.
Det er jo disse nyansene vi prøver så godt vi kan å formidle til elevene våre.
Begge dagene ble avsluttet med sosialt samvær og god mat, blant
annet på Bardus Bistro.
Til tross for at kurset ble
arrangert over en helg,
tror vi alle fikk godt utbytte, både sosialt og
faglig. Vi kan trygt si at
vi ble inspirert til å lære
Foto: Liv Gundersen
mer om både religiøst liv
i Nord-Norge, og til å
bruke Tallaksen og Repstads praktiske metoder i undervisningen. For min egen
del var dette også min første tur til Tromsø by, og omgivelsene med nordlys og
mørketid gjorde bare opplevelsen enda sterkere, tross kulda og snøværet. Alt i
alt var det et meget vellykket opplegg, og vi håper begge at det ikke blir siste
gang det arrangeres kurs i nord. Så takk til representantene fra styret i Religionslærerforeningen, Kari Repstad og Liv Gundersen, samt Bjørg Strand, John
Gaalaas Hauge og Sigrid Heggen fra den lokale komiteen og alle de utmerkede
foreleserne for å ha stilt opp, stått på og fått dette til.

Merete Hoel er lektor ved Sortland Videregående Skole.
E-post: merhoe@vgs.nfk.no
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KRISTEN SKAPERTRO
– TANKER I SKJÆRINGSPUNKTET MELLOM
TRO OG VITENSKAP
RALPH HENK VAAGS OG LEIV STORESLETTEN

INNLEDNING
Mange, fra kristne til ateister, har sett en konflikt mellom det verdensbildet vi
møter i Bibelen og det vår tids naturvitenskap tegner for oss. Vi vil se nærmere
på forholdet mellom kristen tro og naturvitenskap, nærmere bestemt forholdet
mellom den kristne skapertanken og vår tids evolusjonsteori. Vi vil starte med å
avklare hva vi mener med ‘kristen skapertro’ og hvordan de fleste naturvitere
beskriver og forklarer evolusjonshistorien. Deretter drøfter vi forholdet mellom
de to synene. Vår endelige konklusjon er at det ikke trenger å være noen konflikt
mellom kristen skapertro og vår tids evolusjonsteori.
KRISTENSKAPERTRO
Troen på at universet er skapt av Gud, står sentralt i kristendommen. Gud er alle
tings skaper og opprettholder, og universet er dermed villet av Gud. Dette kommer til uttrykk i den apostoliske trosbekjennelsen, Jeg tror på Gud Fader, den
allmektige, himmelens og jordens skaper, og i Bibelens første setning: I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det er bred enighet blant kristne om dette. Uenighet oppstår først når en stiller spørsmål om når og hvordan Gud skapte verden.
En konflikt mellom Bibelen og naturvitenskapene?

Er det ikke slik at Bibelen, spesielt 1. Mosebok, hevder:
• Universet, med alt sitt yrende liv, ble skapt på 6 dager.
• At dette veldige skaperdrama skjedde for omtrent 6000 år siden.
• At alle arter, dyr og planter, ble skapt fullt ferdige, uten noen form for utvikling.
• At mennesket ble skapt som den fremste av Guds skapninger ved en spesiell skaperakt.
Disse fire påstandene står i kontrast til det naturvitenskapene forteller oss:
• Universet er svært gammelt, omtrent 13,7 milliarder år. Dette er over 2 millioner ganger den alderen som Bibelen antyder.
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• Jordkloden er omkring 5 milliarder år gammel, langt yngre enn de eldste
delene av universet. Likevel nær 1 million ganger mer enn 6000 år.
• Det yrende livet vi i dag observerer, har ikke alltid vært slik. Det har skjedd
en utvikling.
• Det store mangfoldet av planter og dyr har utviklet seg fra enklere former.
Det har skjedd en evolusjon.
• Alle dyrearter er mer eller mindre i slekt med hverandre.
• Mennesket og aper har felles forfedre – for omkring «bare» 6 millioner år
siden.
Noen går enda lengre og hevder:
• Det har aldri skjedd noen guddommelig skapelse.
• Livet, med alle sine utallige arter og former, har utviklet seg selv etter naturlover.
• Utviklingen er en blind prosess, bare styrt av naturlover og ikke av noen «gud».
To spørsmål til oppklaring

Det er to sentrale spørsmål som må stilles for å forstå hva dette dreier seg om.
I det følgende skal vi ha fokus på disse to spørsmålene:
(S1) Hva forteller Bibelen i detalj om skapelsen, dvs. om hvordan skapelsen skjedde?
(S2) Hva er naturvitenskap?
Ad (S1): En kristen forståelse av hva skapelse er, henger tett sammen med spørsmålet om hvilken litterær genre skapelsesfortellingen i Bibelen er skrevet i. Dette
er viktig for hvordan vi skal tolke innholdet i tekstene.
Når det gjelder spørsmål (S2) om naturvitenskap, må vi trekke et skille mellom vitenskap og kvasivitenskap (falsk vitenskap). Kvasivitenskap foreligger
når man presenterer noe som om det skulle være vitenskap, men som ikke oppfyller de krav som stilles til vitenskapelige hypoteser og teorier.1 Å kalle noe vitenskap forplikter. Vi skal hevde at den påståtte konflikten mellom evolusjonsteorien og kristen skapertro baserer seg på tillegg utover det rent vitenskapelige.
Slike tillegg kan hentes fra forskjellige steder, og det er viktig å klassifisere dem
og bestemme hvor de kommer fra. Vårt inntrykk er at det gjøres to feil samtidig:
Man kombinerer naturvitenskap og et livssyn, for deretter å kalle kombinasjonen «naturvitenskap». Samtidig uttrykkes det ofte en skapertanke som ikke har
belegg i de bibelske tekstene. Resultatet blir i verste fall et kvasiprodukt i både
naturvitenskapelig og teologisk forstand.
1

Forholdet mellom vitenskap og kvasivitenskap har vært et tema innenfor vitenskapsfilosofien i lang
tid, og vi skal ikke ta opp den diskusjonen her.
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Naturvitenskap og evolusjon

Vi skal snart komme tilbake til (S1). La oss se litt nærmere på evolusjonsteorien
og gjennom det avklare hva som her menes med ‘naturvitenskap’. Ingen av forfatterne av denne artikkelen er biologer. Våre fagområder er vitenskapsfilosofi,
anvendt matematikk, logikk, fysikk, religionsfilosofi og teologi. Vi skal ikke gå
inn i en drøftelse av evolusjonsteorien, som vi oppfatter som en god vitenskapelig teori, men ha fokus på hovedideene i den.
Som kjent er grunnleggeren av evolusjonsteorien den britiske naturforskeren
Charles Darwin (1809-1882). I 1859 ga han ut sitt store vitenskapelige verk om
artenes opprinnelse. I dette verket finner vi to grunnleggende komponenter/
ideer: (i) Det har skjedd en utvikling/evolusjon, og (ii) en teori om naturlig seleksjon som forklarer hvordan utviklingen har skjedd. Den første komponenten
bygges på data fra naturhistorien, mens den andre er en teori som forklarer
biologisk utvikling, slik Darwin tolket den.
At naturhistorien er en evolusjonshistorie, innebærer at alle eksisterende arter
er i slekt med hverandre. Gjennom en utviklingshistorie på mange hundre millioner år har arter av planter og dyr gradvis endret seg og utviklet seg til de artene
vi ser rundt oss i dag. Darwins tolkning av naturhistorien, dvs. hans evolusjonshistorie, ble belagt med et omfattende datamateriale (steiner, fossiler, fugler, insekter, etc.) som han samlet da han som ung mann var med på en sjøreise med
HMS Beagle til Sør-Amerika, Afrika og Australia. Reisen varte i hele 5 år (fra
1831 til 1836). Det materialet han samlet fikk stor betydning både for Darwin
selv og for utviklingen av evolusjonsteorien. Ut fra det materialet Darwin hadde
samlet ble han overbevist om at det var skjedd en utvikling over svært lang tid.
Tanken om evolusjon i naturen var langt fra noen ny tanke med Darwin, og
vi finner den hos blant andre Augustin (354-430) og Thomas Aquinas (12251274) – begge sentrale tenkere innenfor den kristne kirke.2 De spekulerte over
muligheten av at ulike livsformer hadde utviklet seg over lang tid. 15 år før
Darwin publiserer sitt verk, ble Vestiges of the Natural History of Creation
(1844) publisert anonymt. I dette verket hevder Robert Chambers (1802-1871)
at alt i naturen – fra solsystemet til steiner og levende organismer, er et resultat
av en utvikling fra mer primitive former. Det bør også nevnes at Alfred Russel
Wallace (1823-1913) på midten av 1800-tallet, uavhengig av Darwin, regnet
med at livet forandrer seg gjennom en naturlig prosess. Darwin kalte senere
denne prosessen ‘naturlig seleksjon’. Wallace formulerte faktisk en evolusjonsteori i kraft av naturlig seleksjon før Darwin, selv om den ikke var identisk med
Darwins teori. Det som likevel setter Darwin i en særstilling, er at han kunne
begrunne utviklingstanken med et omfattende materiale. Spesielt ble finkene
han hadde skutt og tatt med seg fra Galapagosøyene viktige i argumentasjonen.
2
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Peder K. Solberg, «Kirken har ikke avvist utviklingslæren», Kronikk i Vårt Land, 22.2.2016.
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Darwin trengte nå å forklare hvordan utviklingen var skjedd (og fortsatt
skjer). Det er på dette punkt at Darwin formulerer ideen om naturlig seleksjon
eller naturlig utvalg. Dette var den mekanismen som er drivkraften eller prinsippet bak hele evolusjonen, og er Darwins store og originale bidrag. Filosofen
Daniel Dennett har sagt: “If I were to give a reward for the single best idea
anyone has ever had, I’d give it to Darwin, ahead of Newton and Einstein and
everyone else.”3 Det er nok en overdrivelse, men den er i det minste svært betydningsfull for vår forståelse av naturhistorien, og av oss selv. Det er viktig å legge
merke til at Darwin ikke uttalte seg om hvordan livet er oppstått. Fokuset er
hele tiden på hva som skjedde (skjer) etter at livet oppstod og mekanismen som
styrer utviklingen.
Reproduksjon, arv og variasjon

Tre komponenter i evolusjonen er avgjørende:
(1) Reproduksjon: Individene produserer mer avkom enn nødvendig for å erstatte seg selv.
(2) Arv: Avkommet likner foreldrene.
(3) Variasjon: Det er en variasjon fra individ til individ innenfor en og samme
art.4
Med utgangspunkt i disse tre komponentene innførte Darwin teorien om naturlig utvalg. Den store reproduksjonsevnen fører til konkurranse om føden (egentlig om å overleve). Vi får en ’kamp for tilværelsen’. De individene innenfor en
art som klarer å formere seg raskest under de gjeldende betingelsene, vil snart
dominere bestanden. De individer med størst tilpasningsevne vil således være
vinnerne. Dermed får vi en utvelgelsesprosess som resulterer i et utvalg – naturens eget utvalg.
Innenfor arten foregår det mutasjoner – tusenvis av mutasjoner. Mutasjoner
dreier seg om forandringer i arvestoffet og øker variasjonen innen arten i betydelig grad. Disse forklarer vesentlige endringer innenfor arten, eventuelt overgang til nye arter. Store endringer som fører til nye arter er imidlertid sjelden.

3
4

Daniel C. Dennett, ”Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meaning of Life” (Simon &
Schuster Paperbacks; New York. 2014), 21
Det finnes to hovedformer for mutasjoner, nemlig genmutasjon og kromosommutasjon. Vi trenger
imidlertid ikke trekke et slikt skille her. Det er verd å merke seg at mutasjonsraten vanligvis er for
lav til å gi rask evolusjon. Andre faktorer er imidlertid også med på å gi genetisk variasjon. Genetisk variasjon driver evolusjonen fremover og en kontinuerlig evolusjon trenger stadig ny genetisk
variasjon, hvor mutasjoner utgjør en del av den. (I tillegg har vi rekombinasjon, immigrasjon og
polyploidi.) Virus kan også påvirke variasjonen.
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VURDERING
Hvordan bør vi stille oss til utviklingsteorien eller darwinismen? Det finnes sterke
indisier på at det har foregått en utvikling over mange hundre millioner år, der
mange arter av planter og dyr har utviklet seg til de artene vi har i dag. Blant
annet er det funnet svært mange fossiler som bekrefter dette.
At det har funnet sted en utvikling, blir regnet som et faktum innenfor naturvitenskapen. Ingen biologer eller paleontologer tviler på det. Men når det gjelder drivkreftene og prinsippene bak evolusjonen, er det fremdeles en del diskusjon. Gir teorien om naturlig utvalg en tilstrekkelig forklaring på alle detaljer
innen den utviklingen som har skjedd?
Til tross for slike diskusjoner er evolusjonsteorien så å si enerådende. Vi har
i dag ingen alternativ teori som er allment akseptert innenfor naturvitenskap.
EVOLUSJONISME
Evolusjonsteorien står således sterkt. Det er imidlertid også tilfelle at flere biologer trekker omfattende konsekvenser av evolusjonsteorien, som går langt utover det naturvitenskapen gir dekning for. Slike konsekvenser følger altså ikke
direkte fra evolusjonsteorien i seg selv, men er konsekvenser som trekkes ved
hjelp av filosofiske forutsetninger. Ved hjelp av slike filosofiske forutsetninger,
konstrueres et helt livssyn, som inkluderer et syn på virkeligheten generelt, en
forståelse av hva et menneske er, samt et omfattende verdisyn (etikk). Ofte er
dette livssynet konstruert slik at man ender opp med en fornektelse av Guds
eksistens. Når evolusjonsteorien bygges ut på denne måten, ender man opp med
det vi vil kalle «evolusjonisme». Problemet med evolusjonismen oppstår når
dette livssynet klassifiseres som vitenskapelig. Vi står da med et klart eksempel
på kvasivitenskap. Den bygger på en naiv forståelse av forholdet mellom vitenskap og filosofi. Hadde man nøyd seg med å kalle det et livssyn på lik linje med
andre livssyn, hadde man brukt en riktig betegnelse.
Vi tar ikke prinsipiell avstand fra å trekke livssynsmessige konsekvenser fra
vitenskapelige teorier. Poenget er at man må vite hva man da gjør. Slike konsekvenser kan bare trekkes med et tillegg av filosofiske premisser – altså ikke fra
naturvitenskapelige hypoteser alene. Når man trekker slike konsekvenser, trer
naturforskeren ut av sin rolle som naturforsker og tar på seg rollen som filosof.
Hvis man kaller dette naturvitenskap, ender man opp med kvasivitenskap.
Newton, Galilei og Kepler oppfattet sine oppdagelser som en avdekking av
Guds plan og orden. De kunne imidlertid ikke trekke slike konsekvenser fra de
vitenskapelige teoriene alene. De trengte et sett filosofiske premisser i tillegg. De
kunne imidlertid oppfattet sine teorier som en beskrivelse av blinde naturkrefter
uten innblanding fra Gud, slik noen biologer gjør i dag. Men en naturvitenskapelig teori alene kan heller ikke fortelle oss at naturhistorien ikke utvikler seg i
8
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henhold til Guds plan og orden. Hva en naturforsker måtte mene om naturhistorien utover det som kan uttrykkes i form av naturvitenskapelige hypoteser og
teorier, er avhengig av hvilke tilleggspremisser naturforskeren antar. Det er interessant å være klar over at Darwin tok klart avstand fra ateismen. Opprinnelig trodde Darwin på Gud, men ble senere agnostiker.
Man kan spørre: Hvorfor trekke ateistiske slutninger, når evolusjonsteorien
i seg selv verken forteller oss at Gud eksisterer eller at Gud ikke eksisterer? Svaret er å finne i de filosofiske premissene, og den interessen en person har for slike
spørsmål. Det er først når man stiller de filosofiske eller religiøse/livssynsmessige
spørsmålene om hvor alt kommer fra, hvorfor naturen har en slik orden som
den har, hvordan vi kan stole på vår evne til å erkjenne naturen, osv. at spørsmålet om Guds eksistens blir et tema.

TO FORUTSETNINGER
Selv om evolusjonsteorien aldri har blitt avvist av de viktigste meningsbærerne
innenfor de historiske kirkene (den katolske kirke, den ortodokse kirke, den
lutherske kirke, den anglikanske kirke), er det et faktum at evolusjonsteoriens
forhold til kristen skapertro har skapt en del strid og motsigelse. Det er verdt å
spørre om hvorfor man fra et kristent ståsted har vært så motivert til angrep og
avvisning. Vi tror at grunnen ligger i at man har holdt to forutsetninger for
sanne, nemlig at evolusjonsteorien vitenskapelig sett er en sårbar teori, samt at
det foreligger et enten-eller mellom evolusjonsteori og kristen skapertro. Vi tror
at den siste forutsetningen er feilaktig, mens den første beror på en misforståelse av hva vitenskap er. Vi vil kommentere begge disse forutsetningene mer direkte enn det vi har gjort så langt.
At evolusjonsteorien er en sårbar teori er rett et stykke på vei, siden mange
sider av den ikke lar seg etterprøve eller reproduseres i streng forstand. Dette er
imidlertid ikke et trekk ved evolusjonsteorien alene, men et generelt trekk ved
mange gode naturvitenskapelige teorier. Vitenskapsfilosofen Karl Popper fremhever at vitenskapelige teorier ikke er forenlige med ethvert mulig saksforhold.
Med andre ord, det kan tenkes at framtiden gir oss empirisk evidens som tvinger
forskerne til å justere eller forkaste evolusjonsteorien. Videre er det slik at det
ikke finnes en bedre teori som kan erstatte evolusjonsteorien. Vi mener derfor at
tanken om at evolusjonsteorien er en sårbar teori ikke bør motivere til angrep
eller avvisning. Konsekvensen av en slik holdning, vil være en generell vitenskapsskepsis – en holdning som vi finner vanskelig å forene med kristen tro.
Den neste forutsetningen angår hvordan man forstår forholdet mellom evolusjonsteorien og den kristne skapertroen. Den forstås gjerne som et enten-eller.
Litt forenklet sagt: «Enten har Gud skapt alt, eller så har alt utviklet seg selv –
fra død materie til yrende liv.»
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Når forutsetningene er lagt ut på denne måten, ser vi klarere hvorfor noen
ser en konflikt mellom evolusjon og skapelse. Vårt synspunkt er at det finnes en
løsning på den antatte konflikten – en løsning som ivaretar både kristen skapertro og troen på at vitenskapelig forskning gir oss viktig kunnskap om virkeligheten.

EN DRØFTING AV SKAPELSESBEGREPET
Den apostoliske trosbekjennelsen sier:
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
I sin forklaring til den første trosartikkelen sier Luther følgende:
Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger…
Han opprettholder dette (dvs. universet)…
Ikke et enten-eller

Gud har skapt meg – det tror jeg! Samtidig er vi klar over at mennesker blir til
ved at to celler – en sædcelle og en eggcelle – smelter sammen. Deretter utvikler
fosteret seg gradvis fram til et fullt utviklet menneske. Vi sier ikke: Enten har
Gud skapt meg eller så har jeg blitt til gjennom fysiske, kjemiske og biologiske
prosesser. Vi benekter ikke at slike prosesser har vært med på å lage oss kroppslig slik vi er. På dette punkt har ingen sett noen motsetning mellom tanken om
Guds skapelse og utvikling. Det samme bør gjelde for tanken om Guds skapelse
og tanken om evolusjon. Vi tror at Gud har skapt oss gjennom disse prosessene.
Gud er arkitekten og viljen bak mennesket. Vi ser det slik at biologien avdekker
skaperverket og hvordan Gud skaper. Vi sier «Gud har skapt meg», uten å si noe
detaljert om hvordan Gud har skapt meg. Det siste er – teologisk talt – Guds sak.
At naturvitenskapene kan avdekker noe av hvordan Gud gjorde det, er noe vi
synes er fint. Når naturvitenskapene avdekker mer og mer av hvilken orden og
kompleksitet naturen har, er dette samtidig et kraftig vitnesbyrd om Gud som
skaper. Det som skapelsesberetningen i Bibelen uttrykker storslagent i poetiske
vendinger i Genesis, uttrykkes på en storslagen måte i vitenskapelige vendinger
i moderne astrofysikk, astronomi og biologi. Francis Bacon (1561-1626) sa at
Gud har skrevet to «bøker»: Bibelen og naturens bok (om skapelsen).
Skapelsesberetningen forteller oss to ting

Det som de bibelske tekstene har uttrykt på mange måter, ofte poetisk, har vitenskapen gjort mer forståelig for oss i dagens språkbruk og forestillingsverden.
Ikke slik å forstå at de bibelske tekstene uttrykker primitiv vitenskap, men at de
gir et perspektiv på alt vitenskapen beskriver og forklarer. Så lenge vi har med
10
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vitenskap å gjøre, og ikke kvasivitenskap, kan vi ikke se en konflikt mellom vitenskap og kristen skapertro. Skapelsesberetningen i Bibelen forteller oss to
ting: For det første at Gud har skapt universet og at Gud fortsatt opprettholder
det. For det andre at Gud har villet dette, at skaperverket er godt fra skaperens
side og at det hele har et mål og en mening, som vi mennesker bare skjønner litt
av. Det er dette som er det teologiske budskapet, resten bidrar vitenskapene med
å avklare. Dette er det samme perspektivet som vi finner hos flere av historiens
store naturforskere. At enkelte biologer og fysikere går over i det religiøse og
filosofiske, skal man ikke klandre vitenskapen for. Slike forskere har en livssynsmessig agenda, som de forsøker å kalle vitenskap. Deres agenda er i utgangspunktet OK, men å kalle det vitenskap vil skade forskningens renommé på sikt.
Derfor er vår artikkel også et forsvar av ærlig, nøktern naturvitenskap.
Det er således ikke riktig å spørre om «himmel og jord» – med sitt yrende liv
– er skapt av Gud eller om det hele er blitt til gjennom fysiske og kjemiske prosesser. Dette er en falsk dikotomi. Bakenfor ligger det ingen motsetning.
Gud er suveren, han kan handle gjennom de lover han selv har skapt. Det er
nettopp det vi ser til daglig! Det vesentlige for oss kristne er altså ikke hvordan
Gud har skapt, men at han har skapt. Gud kan skape momentant eller gjennom
utvikling.

SKAPELSESFORTELLINGENE I FØRSTE MOSEBOK
Det spørsmålet vi må stille er hvordan vi bør tolke og forstå de tekstene som
uttrykker skapertanken i Bibelen, spesielt 1. Mosebok. Med et tidsspenn på
nesten 3000 år er dette en hermeneutisk utfordring. Uansett hvordan man tolker dem, bør i det minste følgende være klart: Det dreier seg ikke om naturvitenskapelige tekster. Det faktum at vitenskapelig tenkning i vår forstand først
ble utviklet fra middelalderen og inn i nyere tid, bekrefter dette. Videre er det
heller ikke snakk om tekster som er ment å fortelle hvordan det historisk sett
skjedde. Ingen av dem som fortalte eller skrev ned de relevante tekstene var tilstede, eller sto i forbindelse med mennesker som var til stede, da skapelsen
skjedde. De kunne heller ikke moderne naturvitenskapelig språk. Dermed er en
premiss for historieskriving i vår forstand borte. Tekstene vi forholder oss til,
oppfatter vi som gudsinspirerte fortellinger med et stort og livsviktig religiøst
(teologisk) budskap. Det relevante spørsmålet å stille i møte med slike tekster er
dette: Hva er hovedhensikten og målsettingen med tekstene? Hva ønskes med
tekstene? Heldigvis ligger det trekk ved tekstene – nærmere bestemt i redaksjonshistorien bakenfor tekstene – som forteller oss noe om dette. Vi ser resultatet av denne redaksjonsprosessen, og den viser oss noe forunderlig, noe som
forteller oss svært mye om hvordan disse tekstene har fungert teologisk på det
tidspunktet de fikk sin plassering og form i skriftsamlingen. Denne funksjonen
11

impliserer at de verken fungerte naturvitenskapelig eller historievitenskapelig,
men teologisk og religiøst. La oss se litt nærmere på dette.
To skapelsesberetninger

Et viktig poeng angående bibelteksten er at det ikke finnes én skapelsesfortelling
i 1. Mosebok, men to. Den første finner vi i kap. 1,1 til 2,4. Dette er en fortelling
som er kosmosentrisk og har fokus på skapelsen av himmel og jord. Den andre
finner vi i kap. 2,6 til 2,25. Denne fortellingen er ikke kosmosentrisk, men antroposentrisk. Her er det menneskets plass i universet som er det sentrale. Historisk-kritisk forskning har fortalt oss at den siste er den eldste fortellingen.
Disse tekstene kan ikke harmoniseres, hvis de tolkes bokstavelig, dvs. som
fortellinger som beskriver hvordan skapelsen historisk sett skjedde. Enkle observasjoner i teksten viser dette. For eksempel blir mennesket skapt sist i hendelsesforløpet i den første skapelsesfortellingen, mens i den andre blir mennesket
skapt først. Ut fra en bokstavelig tolkning, ender vi opp med en selvmotsigelse.
Siden logisk sans er noe vi alle har, faktisk noe Gud har gitt oss på lik linje med
de menneskene som redigerte tekstene, skulle vi forvente at de ville forsøke å
harmonisere denne eksplisitte motsigelsen i tekstene, hvis de var ment som beskrivelser av det faktiske skapelsesforløpet.
Teologisk lærefortelling

La oss sitere GT-teolog Leif Michelsen (1980):
At vi møter et gammelt verdensbilde i skapelsesberetningen skulle ikke forskrekke noen. Det er ikke faktiske opplysninger om verdensbildet skapelsesberetningen vil gi oss. Det er ikke på dette område vi skal la oss korrigere når
skapelsesberetningen møter oss som Guds ord. Datidens verdensbilde står i
skapelsesberetningen i åpenbaringens tjeneste. Bibelen forkynner ikke ett
verdensbilde som vi skal «tro». Det viser den mangfoldighet av forestillinger
Bibelen stiller oss ovenfor på dette område.
De lar seg ikke sette sammen til et enhetlig bilde. Vi må gjøre alvor av den
sannhet at Bibelen ikke er en lærebok i naturvitenskap. Strengt tatt er det ingen
av oss som har et korrekt verdensbilde. At det er avstand mellom det bilde vi
har av universet og det nedskriveren av denne teksten hadde, er en følge av
utviklingen i den menneskelige åndshistorie. Men det hindrer ikke at de åpenbarings-sannheter som knytter seg til skapelsesberetningen er sanne og rette.
Vi ser at Gud skaper lyset først. Den fremskutte stilling som lyset har i
skapelses-rekkefølgen kan ha flere grunner. Det er sikkert ikke naturvitenskaplige refleksjoner som ligger til grunn for denne plasseringen. Derimot
har nedskriveren andre interesser som kan tenkes å ha motivert plasseringen.
Den enkleste forklaring ligger nok i dette at hele skapelsesfortellingen er
bygget opp på 7-dagers-skjemaet. For å få frem dette og den viktige stigning
12
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i beretningen, er vekslingen mellom dag og natt, lys og mørke nødvendig, og
må innføres fra starten.
Det kan undre en at nedskriveren da ikke knytter vekslingen mellom dag og
natt til solen med en gang. Han røper senere i fortellingen at han er klar over
at dag-natt-vekslingen er knyttet til solens oppgang og nedgang, v.16-18. Hva
kan da grunnen være til at solen og månen ikke innføres sammen med lyset?
Gerhard von Rad forklarer dette eiendommelige forhold på følgende
måte: Sol og måne var i Israels omverden ikke uten videre nøytrale størrelser.
De var tvert om i den religiøse omverden tillagt skapende kraft. De var guder.
Når skapelsesberetningen først innfører himmellysene i v.14 f, er det for å
markere at himmellysene ikke har noen andel i skaperverket. De blir redusert
til ubetydelige lys som Gud suverent plasserer på himmelhvelvingen. Det
faktum at himmellysene i v.14 f ikke nevnes med navn, men omtales som
«det største lys» (= solen) og «det minste lys» (= månen), kan korrespondere
med dette synspunkt. Solens og månens navn var gudenavn. Derfor unngår
nedskriveren å nevne disse navene.5
Denne detalj viser oss en viktig sak som vi må ha klart for oss når vi drøfter skapelses-beretningens forhold til naturvitenskapen. Den gamle beretningen slåss med sin egen tids særegne problemer.
Michelsen har videre sagt at «skapelsesfortellingen er en teologisk lærefortelling». Vi tror han har helt rett. Det spørsmålet vi må stille oss er derfor hva
tekstene kan lære oss. Det ser ut til å være omtrent det følgende:
1. At Gud er skaper og opprettholder av universet;
2. at Gud skapte orden av kaos;
3. at alt som lever – dyr og mennesker – er en del av Guds skaperverk;
4. at sol, måne og stjerner er skapt av Gud;
5. at mennesket er skapt i Guds bilde og er blitt tildelt et overordnet ansvar;
6. at mennesket skal utforske universet og «legge jorden under seg».
Skapertanken og vårt verdensbilde

En grunntanke i skapelsesfortellingen er at universet har en historie. Vår tids
astronomi har gjort observasjoner og dannet teorier som bygger opp under
denne hovedtanken, nemlig at universet ikke har eksistert evig. Videre foregår
det dramatiske endringer i universet. Det ekspanderer, utvider seg i alle retninger. Stjernetåkene – galaksene – raser fra hverandre med stor fart; ja, det viser
seg til og med at ekspansjonen øker (akselererer)!
En gang i tiden har hele denne stjernemassen vært samlet i ett punkt som
ikke kan romfestes i dag. Regner vi tilbake, kommer vi til at all masse i universet
5

Leif Michelsen, Fortolkning til Første Mosebok. (Luther forlag/Lunde forlag. 3. Opplag. 1980), 33, 35
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var konsentrert i ett eneste punkt for ca 13,7 milliarder år siden. Det må på
dette tidspunkt ha skjedd en slags kolossal «eksplosjon», det vi kaller Ursmellet
eller The Big Bang. Det er naturlig for en teist å oppfatte dette som selve skapelsesøyeblikket – starten på universet. Vi kan nå stille flere grunnleggende spørsmål som vitenskapen ikke kan svare på: Hvor kom all materie fra? Hvor kom
all energien fra? Hva fantes før The Big Bang? For den kristne er svaret gitt i
Bibelen: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Da sa Gud: «Det skal
bli lys!» Og det ble lys. Vi tror at Gud står utenfor fysisk tid og rom. Derfor kan
han sette materie i bevegelse.

SLUTTKOMMENTAR
Fra et naturvitenskapelig og/eller filosofisk ståsted kan vi ikke se noen prinsipielle vanskeligheter med å opprettholde en tradisjonell kristen tro. Vi opplever
ikke våre egne fag og forskning innenfor disse som en påkjenning for vår kristne
tro. Å studere naturen innebærer for en kristen naturforsker å bli enda mer
overbevist om at det står en genial arkitekt eller skaper bak. Som naturforsker
blir man overveldet over hvor sinnrikt og genialt naturen er bygget opp – fra de
minste byggesteinene i mikrokosmos til de store galaksene i makrokosmos. Man
blir overveldet av universets størrelse; at alle naturkonstantene er så ytterst finjusterte til å tillate liv nettopp her på jorden, til og med intelligent liv, liv som vet
om seg selv; at det finnes så stor orden og så mye symmetri og matematisk eleganse i naturen; osv. Det er et mysterium at naturen i det hele tatt lar seg beskrive ved et matematisk språk. Jfr. Galileis formulering: «Naturens bok er skrevet
i matematikkens språk.»
La oss tenke oss at universet har utviklet seg etter fysiske og kjemiske lover
– fra The Big Bang fram til det fantastiske universet vi har i dag, uten noen form
for Guds inngrep. Da må alt ha vært lagt ned i materien, alle egenskaper må ha
ligget i elementærpartiklene. Hvordan har disse egenskapene kommet dit? Eller
vi kan spørre: Hvor kommer naturlovene fra? Hvordan fikk naturkonstantene
sine ytterst finjusterte verdier? For oss er slike fenomener langt mer sannsynlige
om Gud eksisterer og står bak, enn om han ikke eksisterer. Det er ikke lettere
eller mer logisk å være ateist enn å tro på Gud. For oss er det tvert om! Men
ingen kristen kan bevise Guds eksistens, om vi tar uttrykket ’bevis’ i streng forstand. Det samme gjelder for ateistens påstand om at Gud ikke eksisterer. Vi ser
likevel gudstroen bekreftet i naturen og universet.
Fra et filosofisk ståsted er situasjonen på mange måter lik, siden filosofi ofte
vil trekke veksler på naturvitenskapene. Når man leser naturforskeres kritikk av
religiøs tro, er det forholdsvis lett å se det filosofiske tillegget kritikken baserer
seg på. At naturforskere har et slikt filosofisk tillegg, er i seg selv ikke kritikkverdig, men man skal ikke kalle det naturvitenskap. Videre er det slik at deres filo14

RELIGION OG LIVSSYN – 2/2017

KRISTEN SKAPERTRO – TANKER I SKJÆRINGSPUNKTET MELLOM TRO OG VITENSKAP

sofiske tillegg lett kan erstattes av et gjennomtenkt sett med filosofiske påstander og argumenter, som er i tråd med en tradisjonell kristen tro. Vi har i dag en
renessanse for kristen filosofi i verden. Fremstående kristne filosofer, som aktivt
forholder seg til vår tids naturvitenskap, har bidratt med fremragende filosofisk
forskning. Det er således ikke noe spesielt problematisk å kombinere kristen tro,
filosofi og naturvitenskap, og gjennom en slik kombinasjon skape et helhetlig
livssyn man kan føle seg mer enn vel med.
Vi takker professor Johan E. Moan for gode og konstruktive forslag under
arbeidet med denne artikkelen.
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NOKRE TANKAR OM LATTEREN OG HUMOREN
SI ROLLE I RELIGIONSUNDERVISNINGA
PETTER TOGSTAD STIGE

Har latter og humor ei rolle å spele i religionsundervisninga? Kva slags religiøse
fenomen ler elevane av? Kva gjer vi når elevar synest at religion er latterleg? Kva
slags ukjente og underhaldande sider ved religion kan elevane bli kjent med? Eg
tek utgangspunkt i religionsfaget i den vidaregåande skulen når eg no skal skissere mulege svar på desse spørsmåla. Kanskje hadde nokre av vurderingane vore
annleis, om eg reflekterte over humoren si rolle for yngre elevar si religionsundervisning?

HUMRING OG HÅNLATTER I KLASSEROMMET
Når temaet er religion og humor, er det nærliggande å tenke over faren for at
elevar kan bli krenkt. Ja, er det eigentleg greitt at elevar ler av religion? Svaret
er avhengig av korleis vi tolkar elevane sin latter. Det finst ulike teoriar om korfor menneske ler: Ein teori er at latter representerer makt og aggressivitet, og at
andre blir offer for denne maktutøvinga. Ein anna måte å forklare latter på, er
å fokusere på at vi ler fordi noko ikkje stemmer, fordi noko ikkje går opp. I dette
perspektivet har latter med det overraskande og uventa å gjere. Ein tredje måte
å tolke latter på, er at vi ler for å bli kvitt stress; vi ler for å lette på trykket
(Sælid Gilhus 2009: s. 5). Dersom vi tolkar latteren som eit uttrykk for spott og
aggressivitet, bør læraren sjølvsagt korrigere latteren. Men det kan òg vere
andre grunnar til at elevar ler av religiøse fenomen. Nokre gonger er religiøse
forteljingar så valdsame og absurde at dei blir møtt med fnising og humring i
klasserommet. For elevane kan latteren i slike tilfelle fungere som eit forsvar
mot det brutale og det overveldande. Elevane ler altså for å lette på trykket.
Gudar og religiøse skikkelsar som ikkje oppfører seg som forventa kan òg få
elevar til å le. Etter å ha lese nokre surer frå Koranen, humra ein av elevane
mine: «Gud er overraskande cocky.» Det er kanskje ikkje så respektfullt sagt,
men det kan likevel vere starten på ein fruktbar samtale om islam sitt gudsbilde.
At elevane ler av det uventa og overraskande er etter mitt syn uproblematisk –
det som startar med fnising kan ende i fagleg fordjuping.
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LIVSSYNSHUMANISMEN SETT MED HUMORISTISKE BRILLER
Kva så med livssynshumanismen? Her er opphavsmytane meir prosaiske og rituala mindre eksotiske, men det er likevel muleg å sjå på livssynshumanismen
med komiske briller. Eit klipp som eignar seg i denne samanhengen, er frå episoden «Tvillingskjebner» i NRK-komiserien Ut i vår hage. Human-Etisk Forbund leiger kontorlokale i eit bygg som er reist på den gamle gravplassen til
Rikshospitalet, og her skjer det mykje merkeleg. Vi ser stadig meir fortvila humanetikarar komme med ulike bortforklaringar av overnaturlege fenomen. Når
kaffien står som ei søyle ut av koppen, skuldast dette «lokalt atmosfærisk trykk
blandet med global oppvarming». Når eit telefonrør tek til å sveve rundt i rommet og går til angrep på ein av humanetikarane, blir dette forklart med «statisk
elektrisitet og trekk».6 Det som lokkar latteren fram i møtet med desse scenene,
er sjølvsagt den steile verkelegheitsfornektinga som stundom kjenneteiknar den
som er heilagt overtydd om noko. Eit slikt humorinnslag kan vere ein fin start
på ein samtale om religiøse og sekulære verkelegheitsoppfatningar.
LATTER SOM RELIGIONSKRITIKK
Ein spottande og aggressiv latter høyrer naturlegvis ikkje heime i klasserommet.
Men kor går grensa mellom hån og kritikk? Kan vi tolke den sarkastiske latteren som ein slags impulsiv religionskritikk? Kor skarpt formulert kan elevane
sin religionskritikk vere? Alle religionslærarar vil vel vere samde i at toleranse,
innleving og saklegheit er grunnleggjande verdiar i religionsundervisninga. Men
kanskje møter vi nokre gonger elevane med for mykje fagleg moralisering? Viss
ein også tek den sarkastiske latteren på alvor, kan denne vere utgangspunkt for
ein religionskritikk som på sikt blir meir nyansert og sakleg. Det er i alle høve
viktig at også religionskritiske elevar opplever at dei blir inkludert i faget. Religionskritikken har tradisjonelt sett blitt stemoderleg behandla i norsk skule. I
Religionsdidaktikk – En innføring av Bengt-Ove Andreassen kan vi lese at
[å] åpne for at religioner også har negative sider, markerer et brudd i tenkningen om religionsfagene i skolen. I offentlige dokumenter […] og religionsdidaktisk faglitteratur har det ikke vært vanlig å åpne for at religion også
kan være en del av ulike konflikter eller ha negative sider […]. Religion har
heller vært knyttet til positive verdier og en viktig del av oppdragelsen og til
kulturell- og religiøs identitet. (Andreassen 2016:144)

6

https://tv.nrk.no/serie/uti-vaar-hage/ouha43000507/sesong-2/episode-5#t=47s
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LATTEREN SOM RELIGIØST SYMBOL
Det er lett å tenke at religion og latter eigentleg ikkje har så mykje med kvarandre å gjere. Kor sentral er latter eigentleg i ulike religiøse tradisjonar? I Laughing Gods, Weeping Widows – Laughter in the History of Religion argumenterer Ingvild Sælid Gilhus for at religion og latter høyrer overraskande tett saman:
Religion and laughter are different kinds of human phenomena: one involves
an upturned vision, the other a bodily reaction. Religion seriously addresses
questions of ultimate concern; laughter is mostly unserious. In other words,
religion and laughter should not go well together. But they do; there is scarcely a religion that does not include laughter in one form or another, be it in
myths, rituals or theological treatises.” (Sælid Gilhus 1997:1)
Sælid Gilhus utforskar latteren som symbol og viser den ambivalente og skiftande rolla latteren har i religionshistoria. Om latteren som fenomen blir vurdert
som eit problem eller ein ressurs, heng nøye saman med på synet på kroppen.
T.d. var greske, jødiske og kristne asketar svært skeptiske til latter (Sælid Gilhus
1997:64). Stundom er latter ein intergrert del av religiøse mytar og ritual, andre
gonger er latteren satirisk og religionskritisk. Ho skriv elles om menneske som
ler av gudar og gudar som ler av menneske. Antikke filosofar sitt humorsyn,
dårefestar i middelalderen, zen-buddhismen sine spøkar og moderne terapeutisk
latter blir også analysert i Sælid Gilhus si forvitnelege bok.

FAGLEGE OVERRASKINGAR OG LÆRING
SOM NEGASJONSPROSESS
Undervisning om religion og humor er ikkje berre artige avbrekk frå viktigare
og meir seriøse tema. Den religiøse humoren kan nemleg vekke elevane si faglege nysgjerrigheit og auke motivasjonen for å fordjupe seg i dei religiøse tradisjonane. Mange elevar tenker at dei allereie har lært det som er verdt å vite om
verdsreligionane tidlegare i skuleløpet. Og sjølvsagt er det klokt å bygge undervisninga på det elevane veit frå før, men nokre gonger kan det vere like lurt å
vise elevane alt dei ikkje kan. Ukjente forteljingar og nye perspektiv kan rokke
ved førforståinga til elevane og slik skape ein produktiv tvil. I Almæn pedagogik
– Pedagogikkens grundlæggende spørsmål argumenterer Alexander von Oettingen for at læring også er ein negasjonsprosess:
Læringen opstår, hvor vi oplever eller erfarer, at verden ikke er som vi troede,
den var. Vi lærer og erfarer, fordi vores fordomme eller forventninger ikke
bliver bekræftet, men negeret – det vil sige modsagt. Egentlig er det ligetil, for
hvis vi allerede kunde, hvorfor skulde vi så lære? Hvis verden svarer til vores
18
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oplevelser, bliver vi kun bekfræftet i det, vi allerede ved, og det er det ingen
læringsgevinst i. (von Oettingen 2012:28)

MORO OG FAGLEG FANTASI
Ein annan muleg gevinst ved å gi humor og latter ein større plass i religionsundervisninga, kan vere at religionsfaget blir mindre alvorleg og pompøst. I artikkelen «Puzzlement» peikar Jonanthan Z. Smith på at moro og glede ofte blir
gløymt i den pedagogiske tenkinga: «[…] I find noone insisting on something
primarily «gladsome», something like «having fun», more particularly that sort
of fun associated with the intellect and its all but limitless capacities for the
analougous acitivities of experimentation, argumentation, imagination and
“fooling around”. (Smith 2013:122). Humor og latter kan altså gjere religionsfaget meir opent for undring, intellektuell skaparglede og fagleg fantasi.
AVSLUTNING
Kva kan så humoren og latteren bidra med i religionsundervisninga? For det
første: Latteren kan vere ein sikkerheitsventil i møte med valdsame religiøse
førestillingar. For det andre kan humor sette sentrale trekk ved ulike livssyn på
spissen, slik at dei blir enklare å forstå for elevane. For det tredje kan latter vere
ein inngang til religionskritiske perspektiv i klasserommet. For det fjerde kan
kunnskap om religiøs bruk av humor vise elevane nye og overraskande sider ved
religiøse tradisjonar dei trur dei kjenner godt nok frå før. Sist, men ikkje minst:
Kanskje kan latteren gjere religionsundervisninga meir leiken og levande? Det er
i så fall ingenting å le av.
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“TO KNOW HIM IS TO LOVE HIM”
FORDOMMER, MEDIEBILDER
OG PERSONLIG KONTAKT7
PÅL REPSTAD

“To know, know, know him is to love, love, love him” er en poplåt fra 1958,
som noen av oss husker. Den ble skrevet av Phil Spector lenge før han fylte tjue.
Senere ble han en kjent komponist og arrangør. Sangen ble en millionselger
med Spector og to andre under navnet «The Teddy Bears», og har senere blitt
hentet fram blant annet av Dolly Parton, Emmylou Harris, Linda Ronstadt og
Amy Whitehouse. Nok av det, jeg skal ikke gå Vidar Lønn Arnesen i næringen,
men drøfte om det virkelig er slik at når man blir personlig kjent med noen,
smuldrer stereotypene og fordommene opp. Kontakthypotesen er den blitt hetende, denne antakelsen av at personlig kontakt hemmer gruppetenkning, ikke
minst negativ gruppetenkning. Det er en omdiskutert påstand. Vi skal se på en
del nyere forskning som styrker hypotesens holdbarhet. Siden mediene ofte
framstår som stereotypiserende skurker i dette plotet, skal vi også se på noe
forskning om hvordan mediene skriver om flyktninger i Norge, og vi skal innom
en lokal studie som viser at nasjonale medier kanskje ikke har ubegrenset makt
over sinnene.

NY MOSKÉ I KRISTIANSAND
Men la oss begynne med åpningen av en ny moské i Kristiansand våren 2014.
De leide lokalene i Festningsgata var blitt for små i årenes løp, og et lokale rundt
hjørnet, i Henrik Wergelandsgate, var blitt kjøpt av Muslimsk Union i Kristiansand i 2010, og etter hvert ominnredet til moské. Utenpå er det ingenting av
det vi tradisjonelt forbinder med en moské. Det er en lav murbygning som kristiansandere vil huske som Bladcentralen, en lokal distribusjonssentral for ukeblader. Det var kjent i mange år at Kristiansands muslimer var på utkikk etter et
lokale i sentrum, og med jevne mellomrom kom avisinnlegg mot dette, med tillitsvalgte i Fremskrittspartiet og Demokratene som særlig aktive. Lederen i lokallaget til Fremskrittspartiet sa alt i 2004 til Dagbladet: «Er det noe vi ikke har
bruk for, så er det en sentralt plassert moské. Vi vet jo hva disse moskéene blir
brukt til.» Og den lokale regionavisen Fædrelandsvennen publiserte på nett i
7

Bearbeidet utgave av foredrag på etterutdanningskurs for lærere på Menighetsfakultetet, januar 2017.
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2011 et oppslag der Vidar Kleppe, som da var nasjonal leder for Demokratene,
uttalte seg mot bønnerop: «I Kristiansand skal kirkeklokkene klinge fritt. Moskéer er brohode for kriminalitet og menneskefiendtlige holdninger, og dette vil
øke med et slikt bygg». Da det ble klart at bygget i Henrik Wergelands gate
skulle bli moské, kom det også protester fra naboer og velforeninger i nærmiljøet. Noen pekte på at eiendommer ville falle i verdi, og at parkering kunne bli
et problem.
Silje Hammerstad har skrevet en bacheloroppgave i religion om moskédebatten i Kristiansand, og om hvordan Muslimsk Union håndterte dette. Daværende imam, Akmal Ali, anslo overfor henne at omtrent 80 prosent av naboene
klaget. På grunn av disse reaksjonene inviterte Akmar Ali og de andre lederne i
moskéen begge de nærmeste velforeningene og nære naboer både til den gamle
og den nye moskéen. Her kunne naboene til den gamle moskéen fortelle at det
ikke hadde vært spesielle problemer, og imamen fortalte om hvordan den nye
moskéen skulle brukes. Mange av de nye naboene ble da mer positive. Men en
av velforeningene gikk til kommunen for å få stoppet prosessen. I byutviklingsstyret ble det fem-fire for bygging av moské. Dette kommunale klarsignalet kom
i 2011, men saken ble anket til Fylkesmannen, som ga grønt lys i 2012. Da
moskéen omsider kunne åpnes i april 2014, var det åpent hus i to timer på ettermiddagen, og ved siden av mange muslimer, kom også en god del naboer, til
omvisning og orientering. Både imamen og mange andre, også kvinner, svarte på
en god del spørsmål fra etnisk norske besøkende. Hammerstad oppsummerer
sine inntrykk fra arrangementet slik: «Jeg hadde følelsen av at dette hadde vært
en stor dag for medlemmene av moskéen, og at naboene som hadde vært på
besøk denne dagen, hadde fått en god og trygg følelse av at det ikke var noe
problem å ha moskéen som nabo.» Dette inntrykket styrkes ved at Fædrelandsvennen ikke senere har rapportert om naboprotester, bortsett fra en enkelt gang.
Ett av borettslagene i nærheten hadde hele tiden vært mot moskéen. Nå klaget
lederen for borettslaget over at det noen ganger var så mange samlet til fredagsbønnen at noen knelte utendørs, på naboens eiendom. «Vi ønsker ikke bønnemøter i hagen vår,» var overskriften i Fædrelandsvennen. Men ellers har det
vært stille, og Vårt Land hadde en langt mer positiv overskrift i et oppslag juli
2015: «Moskéen som omvendte sørlendingene,» heter det her, og så kommer
fortellingen om hvordan informasjon og personlig kontakt fra muslimene endret naboenes holdninger.

KONTAKTHYPOTESEN – OG DENS BEGRENSNINGER
Denne beretningen kan tjene som en eksempelfortelling som styrker den såkalte
kontakthypotesen. Vi skal presentere hypotesen nærmere, og konfrontere den
med aktuell forskning som er mindre anekdotisk enn beretningen om moskeen
22
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i Kristiansand. Kontakthypotesen knyttes gjerne til den amerikanske sosialpsykologen Gordon Allport, og hans bok fra 1954, The Nature of Prejudice. Allports tese er at under visse vilkår er personlig kontakt den mest effektive måten å
redusere fordommene mellom majoritet og minoritet på. Hvis man kan kommunisere direkte med andre, er det mulighet for å forstå og tilmed sette pris på hva
de mener og hvordan de lever. De vilkår som Allport selv framhever, er for det
første at kontakten må ha en viss varighet, slik at det er tid nok til at endring
kan oppstå. Dessuten må selvsagt kontakten være av positiv – eller i alle fall
nøytral – art. Hvis kontakten er preget av krangel og trusler, kan den snarere
føre til negative generaliseringer. Allport peker også på en del andre vilkår som
vil lette nedbyggingen av fordommer og stereotyper:
• At partene har noenlunde lik status
• At partene har noen felles mål, som lettere kan nås ved at partene samarbeider
• At partene ikke konkurrerer om de samme goder
• At nedbyggingen av fordommer oppmuntres av autoriteter, lovgivning eller
normer
• At kontaktsituasjonen er uformell og inviterer til personlig interaksjon

Her er det fristende overfor lærere å foreslå at de tenker etter hvordan disse
forholdene kan oppmuntres og tilrettelegges i klasserommet.
Disse vilkårene må ikke nødvendigvis være til stede for at nedbygging av
fordommer skal skje, men de hjelper. Ofte er dynamikken slik at representantene for majoriteten først ser på dem de blir kjent med, som positive unntak – omtrent som når folk misliker prester generelt, men synes den lokale presten er et
hederlig unntak og har menneskelige trekk. Men over tid kan det da vokse fram
en mer positiv holdning til kategorien den bekjente tilhører.
I årenes løp har det kommet mye kritikk av kontakthypotesen. Ikke minst
der hvor ulikheter i makt og status er til stede, har hypotesen fått både empirisk og normativ kritikk: Dels hevdes det at fordommene er tyngre å fjerne i en
slik situasjon, dels har mange spurt om det er moralsk riktig å skape gode relasjoner uten å fjerne ulikheter i makt og goder. Til det siste kan en innvende at
over tid kan økt respekt overfor minoriteter gjøre det vanskeligere å diskriminere dem.
I Morgenbladet 19.1.2017 forteller filosofen Arne Johan Vetlesen levende
om en lang og intens diskusjon pr brev mellom han selv og hans venn, den nylig
avdøde sosiologen Zygmunt Bauman. Etter grusomhetene i Bosnia og Rwanda
slo det Vetlesen at «Baumans korrelasjon av avstand og umoral, og av nærhet
23

og moral, ble effektivt motbevist der naboer drepte naboer.» Vetlesen konkluderte med at ondskap trivdes utmerket i nære relasjoner. «Brevene ble lengre og
temperaturen høyere, inntil vi erklærte oss enige om at vi forble uenige», forteller Vetlesen.
Svekker Vetlesens eksempler kontakthypotesen? Kanskje ikke, hvis en tar
med i betraktningen ett av Allports utgangspunkter: At kontakten i utgangspunktet må være positiv eller i det minste nøytral. I de nevnte landene oppsto
det skremmende raskt polariserte situasjoner, der ekstreme krefter fikk sterk
makt, både ideologisk og med voldsmidler.
Kontakthypotesen har vist seg ganske robust tross innvendinger. Den mest
omfattende gjennomgangen av forskning inspirert av kontakthypotesen er gjort
av to amerikanske forskere, Pettigrew og Tropp, som gikk gjennom mer enn 500
studier. De så at når studiene var metodologisk solid gjennomført, fant forskerne at personlig kontakt bidro til bedre relasjoner, særlig fordi frykt og engstelse
hos majoriteten ble redusert. Dette skjedde jevnlig også når de vilkårene jeg
nevnte ikke var så sterkt til stede. Men under de mest fiendtlige og truende omstendigheter ble ikke hypotesen bekreftet. Denne meta-studien viste også at det
er de følelsesmessige sidene ved kontakten som betyr mest for nedbygging av
frykt og fordommer, mer enn kognitive endringer i oppfatning.
Studier basert på kontakthypotesen er mer sparsomme i Norden. Men vi har
noen relativt ferske undersøkelser fra Danmark. Jens Thomsen har vist i en
spørreundersøkelse at personlig kontakt på arbeidsplassen kan øke toleransen
overfor etniske minoriteter fordi de framstår mindre truende og fordi kjennskap
til minoriteters liv øker forståelsen. I en annen studie av den samme Thomsen og
Arzoo Rafiqui er konklusjonen den samme når det gjelder kontakt mellom naboer: Flertallsbefolkningen blir mindre engstelig og mer empatisk. Nå har det
vært innvendt mot slike studier at sammenhengen kan gå begge veier: Det er
kanskje de som i utgangspunktet er positive som tar kontakt, dermed får vi en
skjevhet i seleksjonen. Men Thomsen mener at både arbeidsplass og nabolag
byr på så mange uplanlagte og uforutsette kontaktpunkter at denne innvendingen ikke rokker ved at økt kontakt bygger ned fordommer og frykt. Samme
resultat gir flere amerikanske studier.
Jeg har selv sammen med språkviteren Anne Løvland gjort en liten undersøkelse som viser at folk var mer positive til muslimske symboler i det offentlige rom når vi sto sammen med dem og spurte samtidig med at vi så på slike
symboler enn når vi spurte dem utenfor en slik sammenheng. Vi sto utenfor en
moské i Mandal og spurte, og så på et tydelig, om enn beskjedent skilt med
muslimske symboler. Praktisk talt alle mente et slikt skilt var i orden, mens
meningene om muslimske symboler i offentligheten var mer delte når vi spurte i en abstrakt setting. Vi tolket dette slik at det skjedde en avdramatisering
av de religiøse symbolene når en så på dem, mens et abstrakt spørsmål i en
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spørreundersøkelse hos noen kunne aktivere negative assosiasjoner, ofte skapt
av media. Vi omtalte dette som en slags overføring av kontakthypotesen på tegn
og symboler.

MASSEMEDIENE OG FLYKTNINGER
Massemedier og i stigende grad sosiale medier framstår på mange måter som
skurker i det dramaet som handler om inklusjon av flyktninger og innvandrere.
La oss se nærmere på dette. Det finnes en lang rekke studier av hvordan massemedier beskriver flyktninger og migranter. Mange konkluderer med at disse minoritetene ofte fremstilles på en stereotypisk måte, og at de gjerne blir mediestoff i forbindelse med negative temaer og hendelser. Men andre studier gir et
mer nyansert bilde. Antropologene Seth Holmes og Heide Castaneda har analysert tyske mediers representasjon av syriske flyktninger i en artikkel fra 2016, og
konkluderer med at mediene pendler mellom en barmhjertig praktisk orientering og en frykt for kulturell, etnisk og religiøs annerledeshet. En liknende analyse er gjort av medieforskerne Tine Figenschou, Kjersti Thorbjørnsrud og Anna
Larsen, som har gjennomgått flere norske mediers omtale av asylpolitikk og
asylsøkere i perioden 2011 til 2014. Disse forskerne peker på at politikere med
regjeringsansvar og byråkrater hyppig tar til orde for en streng og rettferdig
innvandrings- og flyktningpolitikk, og får mye dekning i massemediene. Men de
påpeker at det også ofte dukker opp konkrete case-fortellinger i mediene, der
enkeltindivider og familier står fram som individer og forteller om sin dramatiske skjebne, ofte i forbindelse med at de nektes fortsatt opphold i Norge. Slike
fortellinger kan fungere som kritikk av en streng politikk, sier forskerne, og
fortellingene samsvarer med og appellerer til en intuitiv folkelig omsorgsmoral.
Men samtidig framstår hendelsene det fortelles om ofte som relativt isolerte
enkelthendelser, uten at de settes inn i en politisk sammenheng. Dermed kan de
også bidra til å befeste et skille mellom dem som fortjener og dem som ikke
fortjener opphold, og blir til lett idealiserte fortellinger om folk som fortjener
opphold, som en slags hederlige unntak, uten at det settes kritisk søkelys på reglene og fortolkningen av dem.
Medienes omtale preges selvsagt av hendelser i samfunnet, selv om mediene
også har sin egen logikk. Mange av oss har et klart inntrykk av at det skjedde
en endring i både opinion og mediedekning utpå høsten 2015, da det kom
mange asylsøkere til Norge. Endringen gikk fra empati og omsorg til skepsis og
et ønske om en strengere asylpolitikk. En fersk studie tar for seg Aftenpostens
omtale av flyktninger i to perioder, i august-september 2015, da antallet flyktninger til Norge begynte å øke, og i januar 2016, da Norge så tilbake på et år
med høye flyktningetall, og før det ble klart at vi sto foran en sterk nedgang.
Forfatteren, Charlotte Åsland Larsen, viser gjennom kvantitative og kvalitative
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analyser at solidaritet og omsorg var langt mer fremtredende i avisens nyhetsdekning i den første fasen enn i den siste, da det hun kaller en byrdediskurs økte.
Det var også sterkere fokus på flyktninger som individer i den første perioden.
For eksempel forsynes flyktninger med navn og bilde oftere da enn i januar
2016. Men hele veien er det i langt større grad journalister, politikere og eksperter som fører ordet enn flyktningene selv. En presentasjon av flyktninger som
trussel var også til stede, men i svært få tilfeller i Aftenposten. En kan vel regne
med at et slikt perspektiv forekom hyppigere i en del andre medier, og ikke
minst i sosiale medier.
Mediene har uten tvil makt til å prege folkeopinionen, særlig i allianse med
ledende politikere. Zygmunt Bauman har en skarp og kritisk analyse av slike
prosesser i en av sine siste bøker, Strangers at our door fra 2016. Frykt er et
generelt fenomen i den menneskelige eksistens. En slik frykt kan utnyttes av
politikere, med god hjelp fra media, sier Bauman, og omformes til det han kaller
offisiell frykt, der de som er annerledes, blir marginalisert. Bauman hevder at de
flyktningene som kom til Europa i 2015 utløste en migrasjonspanikk, hvor
mange mekanismer skapte marginalisering: frykt, stereotyper, syndebukker, moralsk lammelse og så videre.

DET FINNES LOKALE MOTKREFTER
For å nyansere bildet litt, vil jeg nevne en lokal undersøkelse jeg har gjort, som
er publisert i Kirke og Kultur, og som viser at mediene ikke styrer alt, og det gjør
heller ikke politikere som fremmer offisiell frykt. Jeg konsentrerte meg om Kristiansand og fem omliggende kommuner, en region med om lag 130 000 innbyggere, og gikk gjennom alle publikasjoner utgitt av lokale kristne menigheter og
organisasjoner fra begynnelsen av august 2015 til ut mars 2016. Det var publikasjoner både på nett og papir. Jeg kan ikke garantere at jeg fikk tak i alle, men
har nok fanget opp de fleste. Jeg har undersøkt publikasjoner fra i alt 52 menigheter og organisasjoner, dette er jo en region med mye kristenliv. Jeg var opptatt
av å se om disse hjemmesidene, menighetsbladene og så videre sa noe om flyktningsituasjonen, og hva de sa. Utgangspunktet for min nysgjerrighet var en påstand som kom opp i noen få kristne medier om at den kristne kritikken av
Norges restriktive flyktningepolitikk var et elitefenomen, og at det var mye muslim- og flyktningeskepsis på den kristne grasrota. Hva fant jeg? Over halvdelen
av menighetene og organisasjonene publiserte noe om flyktninger i løpet av
denne åtte måneder lange perioden. De fleste anbefalte og rapporterte fra lokale
humanitære tiltak, dels i kristen regi, dels fellestiltak, dels tiltak i regi av organisasjoner som Røde Kors. Det kunne være språkkafeer, velkomstsentre, fotball
for asylsøkere og så videre. Ikke et eneste utsagn fra de 52 ga uttrykk for støtte
til regjeringens restriktive politikk og de forslagene til ytterligere innstrammin26
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ger som kom opp i løpet av perioden. Det betyr ikke at mange eksplisitt tok
avstand fra denne politikken, men en del gjorde det, til dels ganske tydelig. Engasjementet kommer fra alle deler av det kristelige landskap, både Den norske
kirke og frikirkene. Lavest er det nok i bedehusene, men det finnes også der
noen steder. Jeg har undersøkt lokale publikasjoner, og ikke snakket med folk
helt på grasrota. Jeg kan ikke med denne undersøkelsen i hånda utelukke at det
finnes en lavmælt asylsøker- og islamskepsis i kristne kretser, men det er ikke
spor av det i disse publikasjonene fra nokså nær grasrota. Som jeg nevnte, skjedde det en endring i mange mediers omtale av situasjonen senhøstes 2015, fra
omsorg til bekymring. Jeg ser ingen slik endring i de publikasjonene jeg har
undersøkt. Det ser ut som en enkel kristen tanke om nestekjærlige handlinger
overskygger frykt, bekymring og skepsis. Om jeg skal kikke ut av mitt forsøksvis beskrivende sosiologiske skall: Det er vel noe å ta med seg inn i 2017. Mediene styrer ikke alt, det kan finnes lokale motkulturer eller vernetiltak. Skolen
kan være én slik motkultur.
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NÅR FORSKNING I PRAKSIS
BLIR LÆRING OG UTVIKLING
INGER MARGRETHE TALLAKSEN

Lærerutdanningen ved Universitetet i Agder og Oddemarka skole i Kristiansand
har i flere år hatt samarbeidsprosjekter der elever og studenter har vært involvert sammen med lærere fra begge institusjoner. I denne artikkelen skal jeg gjøre
rede for et prosjekt vi gjennomførte våren 2015 og drøfte noen av resultatene
våre.
Fra Oddemarka skole deltok faglærer i RLE8 Margrethe W. Berglyd sammen
med sine tre klasser på 9. trinn. Fra UiA deltok førstelektor Inger Margrethe
Tallaksen og 32 andreårs GLU-studenter som hadde valgt RLE som et av sine
fordypningsfag. Mål for prosjektet var at studentene skulle få praktisk innføring i læringsmål, kompetansemål og vurdering for læring i grunnskolen. De
skulle også få innføring i intervju som metode og prøve det ut i praksis. Elevene
skulle jobbe med en gruppeoppgave om et gitt kristent trossamfunn og fremføre
resultatet for klassen. Noen av gruppene skulle fremføre også for lærerstudentene på universitetet.

HVA GJORDE VI?
I forkant av prosjektet godkjente alle foresatte og elever skriftlig at elevene ble
intervjuet, at de eventuelt kunne delta på framføring på UiA, og at forskere og
studenter kunne være til stede under fremføring og vurdering.
Faglærer på skolen laget oppgaven til elevene. Den skulle løses i grupper og
innebar å lage en framføring på minimum fem minutter om et evangelisk trossamfunn lokalt eller nasjonalt. Valget av trossamfunn var lærerstyrt. Lærer
hadde valgt ut disse trossamfunnene: Den norske kirke, Den evangelisk-lutherske frikirke, Metodistkirken, Baptistene, Adventistene, Pinsevennene, Betania
(tilsluttet De Frie Evangeliske forsamlinger), Frelsesarmeen, Læstadianerne og
Kvekerne. De samme trossamfunn gikk igjen i alle tre klassene, noe som ga oss
god oversikt over spenn i valg av metode, innsikt og refleksjon hos elevene på
samme trinn. Presentasjonen skulle også vise grunnleggende ferdigheter i IKT;
elevenes framføring måtte være i en valgfri digital form. I presentasjonen måtte
de også reflektere med egne ord om hva de hadde lært, enkeltvis og som gruppe.
8

Selv om faget i 2015 skiftet navn til KRLE bruker jeg i denne artikkelen fagbetegnelsen RLE siden
det var betegnelsen da prosjektet ble gjennomført.
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Studentene fikk en innføring i vurdering for læring i grunnskolen. De ble
presenterte for oppgavens vurderingskriterier og fikk diskutere disse. De fikk
også en innføring i intervju som metode.
Faglige vurderingskriterier

• Alle har satt seg inn i hele fremføringen av trossamfunnet
• Dette må være dekket
1. Historie – hvor og hvordan det ble grunnlagtw
2. Hvordan trossamfunnet kom til Norge, og hvor de er i dag
3. Tro
4. Medlemstall
5. Hvordan møtene/gudstjenesten er
6. Hvordan trossamfunnet er bygget opp/organisert
7. Hva dere synes om trossamfunnet
8. Hva dere har lært om trossamfunnet
9. Kilder
Muntlige kriterier

• At alle kan alt – og at dere hjelper hverandre
• At dere kan svare på spørsmål
• At den formen dere velger: Power Point, plakater, dialog, skuespill, rollespill, bilder gjør det slik at vi skjønner hva trossamfunnet mener
• At dere presenterer trossamfunnet med respekt selv om dere er uenige
Oppstartsdagen gikk faglærer gjennom oppgaven i klassene med lærerstudentene til stede. Alt ved inndeling i grupper oppdaget studentene at all god planlegging måtte ta høyde for fravær i klassene. Flere elever var syke eller hadde permisjon, og det måtte endres på grupper der og da.
Etter gjennomgang av prosjektet gikk elevene i gang i grupper og ble intervjuet av studentene. Hver student ble tildelt en elevgruppe. De intervjuet elevene
om hva de tenkte om prosjektet, hvordan de skulle planlegge og fordele oppgaver og hva de tenkte om RLE-faget generelt. Hver student leverte etterpå et
notat som viste innholdet i intervjuet.
Elevene jobbet med oppgaven i to uker før gruppene fremførte resultatet i
klassen sin der også lærer fra UiA var til stede. Det ble så plukket ut seks grupper som framførte på UiA og ble vurdert av studenter. Det var ikke bare elevgrupper med topp måloppnåelse som ble valgt ut.
Lærerstudentene skulle se et bredere utvalg av hva kompetanse er og hva
som ligger i de ulike måloppnåelsene. Etter fremføringen vurderte lærerstudentene gruppene og ga dem muntlig tilbakemelding med begrunnelse. Faglærer
sendte hyggelige tekstmeldinger til foreldrene om hvordan det hadde gått, og
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hvor stolte vi var av elevene. Noen foreldre meldte tilbake at de syntes det var
veldig flott å få noe så sjeldent som en rosende melding om barna. Elevene fikk
et diplom fra UiA som de stolt viste fram på skolen og hjemme.

HAR SLIKE FORSKNINGSPROSJEKT NOEN PRAKTISK VERDI?
I etterkant har vi evaluert lærdom fra prosjektet. Vi har sett at møtet mellom
elever og studenter har vært lærerikt for begge parter.
Intervjuene

På startdagen med intervju og samtale fikk elevene reflektere sammen med studenter som var der fordi de var interesserte i dem og deres tanker. Dette har elevene i ettertid gitt uttrykk for var uvant, men artig. De aller fleste elevene ga uttrykk for at de likte RLE-faget godt. Når de ble bedt om å begrunne dette, snakket de om faget som var interessant, men først og fremst snakket de om læreren.
Lærerne kunne mye, tok elevene på alvor, brukte varierte og aktive arbeidsmåter.
RLE er interessant i seg selv, nesten mest spennende fag, vet ikke hva som
kunne blitt bedre, har mye å si med læreren, diskutere, snakke sammen, alltid
aktivitet så vi ikke bare blir sittende å skrive. Lærer gjennom aktivitet.
Lærer er godt forberedt, har mye kunnskap, det er mye aktivitet i timene,
ulike religioner er gøy og lærerikt.
En god RLE-lærer har humor og ser på elevene som medmennesker. Er streng,
den autoritære lærer fungerer best i det lange løp.
Studentene spurte også elevene om de mente faget var viktig. Det var en nesten
enstemmig elevgruppe som svarte et rungende ja på dette spørsmålet.
RLE er et stort og viktig fag som er for lite prioritert i skolen. Det er for få
RLE-timer, og det er trist. Vi må ha mer RLE – vite mer for å kunne respektere mennesker og religioner.
Studentene ga uttrykk for at de ikke hadde trodd at elevene var så samstemte i
den positive omtalen av faget i skolen. Da de så nærmere på begrunnelsene til
elevene, så de tydelig hvor viktig læreren var. Studentene møtte altså i dette prosjektet elever som tydelig verdsetter det å ha en faglært RLE-lærer. De så også
en høy faglig kvalitet på elevenes fremføringer. Dette gjorde at studentene virkelig skjønte viktigheten av å jobbe seriøst med studiet, både faglig og didaktisk.
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De skjønte at de måtte være faglig trygge, og også gode klasseledere for å ha nok
å bidra med i møte med flinke ungdomsskoleelever.
Studentene snakket også med elevene om det prosjektet de nå skulle starte
på. Noen av studentene gikk inn som veiledere i denne fasen. Dette var nyttig
for elevene og hjalp dem til å få organisert seg og startet arbeidet. Det at de fikk
hjelp i denne fasen til å vise hva de tenkte og hva de ville, ga gode ideer til hvordan de skulle tilegne seg mer kunnskap. Noen uttrykte at de følte seg litt som
forskere, og at det var gøy å lære om ting de egentlig aldri hadde tenkt kunne
være interessant før. Det viser hvor viktig denne fasen er i gruppearbeid, og at
læreren må være aktivt med som veileder i denne fasen. Noen studenter hadde
forberedt seg godt og stilte spørsmål som ga elevene god starthjelp i dette arbeidet. Andre studenter lot elevene styre samtalen om prosjektet uten å gi dem
særlig mange faglige eller metodiske innspill.
De elevgruppene som hadde studenter som var godt forberedt på det de skulle gjøre, syntes også det var faglig nyttig fordi andre voksne enn faglærer stilte
spørsmål og utfordret dem til å tenke litt nytt. Vi kan se at dette ikke bare er noe
elevene føler: De elevene som fikk god drahjelp av studentene i oppstarten,
presterte bedre enn faglærer hadde forventet.
Framføring og vurdering

Elevene som ble valgt ut til framføring, representerte altså en spredning når det
gjaldt karakterer, selv om flere av elevene hadde en svært høy faglig kvalitet på
fremføringene sine.
Studentene syntes det var vanskelig å vurdere elevene. De ble sjarmert av
elever som var kreative, men som hadde et nokså tynt innhold. Og de ble strenge med elever som viste et solid faglig innhold, men som var mer sjenerte og
preget av stundens alvor.
Studentene skulle også komme med tilbakemelding til elevene om begrunnelse for den karakteren de mente elevene skulle ha. Det var en utfordring for
studentene å snakke med elevene på en god måte – noen studenter var bryske og
tok i for liten grad hensyn til at elevene ikke var likestilte voksne som skulle
vurderes.
Vurdering i muntlige fag er en krevende disiplin. Det at studentene fikk øve
seg på å anvende reelle vurderingskriterier på elever og oppgaver som var en del
av skolens årsplan og læreplan, var svært verdifullt. Studentgruppa hadde nyttige drøftinger i etterkant av elevenes fremføringer. De diskuterte vurderingskriterier som lærer hadde satt opp på forhånd og vekting av de ulike kriterier. De
snakket for eksempel om hvor vanskelig det kan være å vurdere et kreativt
opplegg der det faglige er litt tynt. Og de så mange eksempler på hvor vanskelig
det kunne være å bestemme om måloppnåelsen var høy eller middels.
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REFLEKSJONER OM LÆRERUTDANNING
Det er vårt klare syn at alle studenter i praksis har mye å lære av elevene, og at
i studentpraksis er dette elevmedvirkningsperspektivet et noe uutnyttet læringspotensial. Vi så i måten studentene ga sin tilbakemelding på til elevenes oppgaver og i deres samtale med elevene at mange studenter trenger å øve seg mer
på sin tydelige voksenrolle og ansvar i møtet med elever i praksis.
Prosjektet har også vist oss at studentene trenger mer praktisk skolekunnskap og elevkunnskap. De lærer i lærerutdanningen om strukturene og rammene som styrer norsk skole. Men vi så at noen kom til kort for eksempel når
elever var borte. Flere studenter trodde de måtte vente med hele prosjektet til
alle var på plass. For mange ble det en skikkelig realitetsorientering om hvordan
skolen faktisk fungerer og arbeider. All planlegging må ta høyde for endringer
og lærer må ta avgjørelser der og da i klasseromssituasjonen.
Alt dette kan selvfølgelig være temaer i lærerutdanningen, men kanskje viktigere er det at lærere i lærerutdanningen driver eksemplarisk undervisning og er
enda mer bevisste på hvordan de gir tilbakemelding til studenter og hvordan de
organiserer undervisningen når noe uforutsett skjer. Det må også jobbes med enda
mer tydelige bestillinger til skolene som skal ta imot lærerstudenter i praksis.
REFLEKSJONER FRA SKOLEN
Den viktigste lærdommen skolen har gjort er at dette prosjektet fører til større
elevmedvirkning i faget. Her handler det om å tilegne seg kunnskap og reflektere over det, og at elever opplever at deres meninger og tanker faktisk har stor
verdi. Flere elever deltar gjerne når det blir synliggjort at de har mye å komme
med. For faglærer ble det en tankevekkende korreksjon når det gjaldt egen lærerpraksis. Det var oppmuntrende å se at det i alle tre klasser ble et større engasjement for og i faget etter at elevene hadde deltatt i prosjektet. Oppgavene og
faget ga mer mening for mange, og de ga uttrykk for at de ønsket flere slike
oppgaver.
En elev sendte en mail til faglærer i etterkant, og dette utdraget oppsummerer
litt av hva slike prosjekter kan gjøre med en elevs selvfølelse når de får delta.
Jeg fikk være med på å presentere for studenter på UiA, og det har gitt meg mye
selvtillit til å være muntlig og engasjert, det må jeg innrømme!
AVSLUTNING
Alt i alt tror vi dette prosjektet har vært en vinn-vinn for alle parter. Studenter
har fått et nært elevmøte, både ved å intervjue en liten gruppe og ved å se noen
grupper presentere oppgaven sin på UiA. De har skjønt at det stilles store krav
til en RLE-lærer. Ungdomsskoleelever har fått strekke seg og bli mer modige. De
33

har gitt en tydelig elevstemme om RLE-faget sett fra elevens ståsted. De har fått
en undervisning som krever elevaktivitet og som er medvirkende til stor interesse for faget. Faglærer har sett en del elever vise nye sider av seg selv. Klassene har
blitt mer bevisste på hva RLE-faget handler om. Lærer på UiA har sett tydeligere hva studentene trenger å trene på i praksismøtet. Prosjektet har gitt oss mulighet og lyst til ytterligere utvikling og læring både som underviser i skolen og
som utdanner av lærere. Det er ikke så rent lite å få ut av et samarbeid.

Inger Margrethe Tallaksen er førstelektor ved Universitetet i Agder.
E-post: inger.m.tallaksen@uia.no
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– FY DA, DET ER JO KHOMEINI!
OM Å BRUKE BILDE I UNDERVISNINGA OM ISLAM
JON OLAV SØRHAUG

Eit bilde seier meir enn tusen ord. Det gjeld ikkje minst i skolen. Å bruke bilde
i undervisninga kan gi variasjon, refleksjon – eller provokasjon i klasserommet.
Det siste var tilfelle i den religionsklassen eg er lærar for. Eg prøver å illustrere
lærestoffet med gode, høgoppløyste bilde så ofte eg kan, og som regel gir det
positiv merksemd i klasserommet. Men denne gongen small det, frå bakarste
benk. Då bildet av den iranske ayatollaen flankerte nokre stikkord om shia-islam, vart det ampert mellom to elles så gode venner i klassen. Den eine, opphavleg frå Afghanistan, ropte spontant ut: – Fy da, det er jo Khomeini, sjefen din!
Og den andre eleven, med iransk bakgrunn, repliserte kjapt tilbake: – Kva meiner du med det, din jævel?! Eg stivna framføre klassen. Kva skjedde? Kva hadde
eg gjort?
For nervøse lesarar kan eg avdramatisere hendinga med ein gong. Den eine
eleven tok den andre om skuldra, og i løpet av tretti sekund var dei like gode
buddies som før, og undervisninga kunne fortsette. Den politiske, kulturelle eller
religiøse spliden stakk ikkje djupare enn som så. Så var det heller ikkje første
gongen dei to kompisane harselerte med kvarandre sin kulturelle og religiøse
ballast. Helst skjer det når religionslæraren er tett på. Det brukar å vere mest
ironi, og litt alvor. Men for meg var det ein aldri så liten kalddusj. Kanskje
kunne eg førebudd dette litt betre?

BILDEFORBODET I ISLAM
Eg hadde på førehand bestemt meg for å vere ekstra kritisk til kva slags bilde eg
ville bruke i undervisninga om islam. Ikkje for spekulative, ikkje røre oppunder
det fiendebildet som gjennomsyrer så mange slags miljø i dag, unngå figurative
islamske kunstbilde og i alle fall ikkje flashe teikneserieprofetar med bomber i
turbanen. Islam er ein såkalla ikonoklastisk religion. Det vil seie at bilde av Gud,
menneske og dyr ikkje er tillate. Inntrykket av islam som ein bildefiendtleg religion har blitt forsterka i media fleire gonger dei siste tiåra, både med reaksjonen
mot Kurt Westergaards jyske Muhammedkarikaturar i 2005 og ikkje minst med
det tragiske attentatet mot redaksjonen i det franske satiremagasinet Charlie
Hebdo ti år seinare. Som det står i Profetens sunna: «Englene trer ikke inn i en
bolig hvor det er bilder, hunder eller hvor noen er urene». Men det er ikkje noko
eksplisitt bildeforbod å lese i den mest heilage teksten, Koranen. Og som religi35

onshistorikaren Ingvild Flaskerud (2010) har vist, er islams historie og kultur
full av figurative bilde. Spesielt gjeld det den persiske og den shiamuslimske
tradisjonen. Eg trudde eg hadde vore konservativ så det haldt, i mitt utval av
nøytrale landskapsfoto frå Saudi-Arabia, kalligrafi og ornamentikk, moskear –
så var det eit fotografi av ein iransk religiøs leiar som velta heile planen.

BRUK AV BILDE I RELIGIONSUNDERVISNINGA
Korleis skal ein unngå å hamne i den islamske bildefella? Skal vi gå tilbake til
svart tekst på kvit bakgrunn? Det er ingen tvil om at det er fruktbart å bruke
bilde, når det blir gjort rett, som utgangspunkt for læring og dialog i religionstimen. Ikkje minst kan kunstbilde skape gode læringssituasjonar. I prinsippa for
opplæringa i læreplanen heiter det at elevane «skal møte kunst og kulturformer
som uttrykker både menneskers individualitet og fellesskap, og som stimulerer
deres kreativitet og nyskapende evner» (Kunnskapsdepartementet, 2006). Geir
Winje skriv i Guddommelig skjønnhet at bildekunst i religionsfaget kan «stimulere til en samtale omkring tro, verdier, livsspørsmål og livserfaring» (Winje,
2012, side 276). På dei neste sidene held Winje fram tre normative kriterium for
val av bilde i undervisninga. Det første er at bildet bør vere representativt. Det
vil seie at det har ein viss status i ein religiøs tradisjon, som gjer at det blir brukt
og anerkjend innanfor religionen. For det andre bør bildet vere tilgjengeleg, det
vil seie forståeleg for elevgruppa som skal vurdere det. Det vil skape problem
om den kulturelle avstanden er for stor, med tanke på symbolikk, fargebruk,
allusjonar osv. Det tredje kriteriet er at bildet skal kunne vere egna for analyse.
Altså at det skal vere mogeleg å gjere det fagleg, og at elevane skal lære noko av
det. Det er umiddelbart litt vanskeleg å forstå kva slags bilde som eventuelt
ikkje skulle vere egna for analyse. For eit øvd blikk vil vel alle slags bilde vere
egna for analyse? Men ikkje alle bilde kan ein få like mykje religionsfagleg ut av
å analysere. Det ser ut til å vere poenget her. Winje heilgarderer ved å legge til at
ikkje alle kriteria med naudsyn må vere til stades, men at bruk av bilde i løpet
av ein lengre undervisningsperiode bør vurderast opp mot eitt eller fleire av
desse kriteria. Sidan det i utgangspunktet er kunstbilde og ikonografi Winje
skriv om, vil eg legge til eitt kriterium som gjeld for digitale bilde og fotografiar.
Om bilde skal nyttast til presentasjon på skjerm eller papirtrykk, bør dei vere av
god digital kvalitet. Det vil seie høg oppløysing og rett fargesetting. Eg har inntrykk av at både lærarar og elevar oftast tyr til Google for bildesøk. Det er ikkje
å tilrå. For det første er det mange kommersielle aktørar som tilbyr sal av bilde
via søkemotoren. Sjølv om desse bilda har gode motiv vil dei ofte vere lågt oppløyste og ofte vassmerka. Det er lite egna for lysbilde på storskjerm. For det
andre sorterer Google bildebasen basert på klikkrate. Det religionslæraren leitar
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etter er som regel ikkje det same som det majoriteten av nettbrukarar leitar etter
og trykker på.

REPRESENTATIVE BILDE I ISLAM
Korleis skulle vi gått fram når det gjeld islam? Er det lettare å gå i bildefella når
det gjeld undervisning i akkurat denne religionen? Bildeforbodet i islam avgrensar bruken av figurative motiv i den religiøse og kulturelle konteksten muslimar
lever i. Men er det dermed sagt at ein bør unngå figurative bilde eller fotografiar
i undervisninga om islam? La oss prøve å bruke Winjes kriterium her. For det
første bør bilda vere representative for den religionen det gjeld. Allereie her slår
bildeforbodet inn i vurderinga. Sjølv om Ingvild Flaskerud (2010, side 136) skriv
at både «[b]ildefiendtlighet og bildebruk er forankra i historiske og geografiske
kontekster», så er figurative bilde ikkje representative for religiøs kunst i islam.
Det same gjeld sjølvsagt for fransk og dansk satire. Om vi går til lærebøkene
treng vi ikkje leite langt etter bilde som går på tvers av Winjes første bod. Til
dømes er teksten om shia-islam i læreboka Eksistens illustrert med eit fotografi
av muslimar i Karbala som skjer seg sjølv til blods (Aronsen m.fl., 2006, side
179). Det er vel om lag like lite representativt for shiaislam som blodige og krossfesta filippinarar er for katolisismen. Det som derimot er representativt for denne
religionen er ornamentikk, kalligrafi og arkitektur. Ornamentikken er kjenneteikna ved at geometriske eller planteliknande mønstre gjentar og spreier seg om
kvarandre i ein tilsynelatande uendeleg symmetri. Kalligrafien er kunstferdig utforma avskrift. Dette er den viktigaste kunstforma i islam, i tett samband med
Koranen som er det arabiske språkets mor og utgangspunkt for det meste av
muslimsk kalligrafi. Når det gjeld arkitektur, er det moskeane som står fram som
dei største og vakraste byggverka i islamsk tradisjon. Når ein skal bruke dette i
undervisninga har ein mykje å velje mellom, frå den Blå moské i Istanbul til den
nesten heilt nye Kvite moské i Abu Dhabi. I min presentasjon brukte eg eit utsnitt
frå Klippemoskéen i Jerusalem, som i fargespekteret blått, grønt og gult sameinar
kalligrafi, ornamentikk og arkitektur til ein flott harmoni.
Å FORSTÅ ISLAMSK KUNST
Det andre kriteriet til Winje er at bildet må vere tilgjengeleg eller forståeleg for
elevgruppa. Her er vi også inne på ein mogeleg konflikt når det gjeld islam. Sjølv
om ein kan la seg fascinere og nyte den vakre ornamentikken og kalligrafien, så
vil det språklege innhaldet i kalligrafien vere utilgjengeleg for alle elevar og lærarar som ikkje kan arabisk. Men det kan jo omsetjast. Til dømes kan eit bilde av
den muslimske truvedkjenninga på arabisk gjerne flankere den norske omsetjinga. Islamsk ornamentikk, kalligrafi og arkitektur er særtrekk ved religionen som
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er lett å hugse og som gir rom for undring og ettertanke. Kva då med analysen?
Kalligrafien viser korleis Guds openberring vart til i skrift og er uløyseleg bunde
til det arabiske språket. Den islamske ornamentikken kan tolkast som uttrykk
for Guds skaparverk, som gjentar seg si eiga form og samstundes spreier seg ut
i ei nærmast uendeleg rørsle, slik Gud også er uendeleg og samtidig ein. Med litt
hjelp frå islamsk tolkingstradisjon kan elevane oppleve både estetikken og det
meiningsberande innhaldet i islamsk kunst og arkitektur.

ALTERNATIVE SØKESTRATEGIAR
Når det gjeld digital kvalitet, vil det seie å unngå Google. Søkeordet islam i
Googles bildesøk gir ei saleg blanding av propaganda, forkynning, karikaturar
og pressefoto frå krigsområde. Bilde til bruk i undervisning kan ein heller skanne sjølv frå læreverk og liknande. Det gir eit betre digitalt resultat enn mykje av
det ein finn i dei store søkemotorane Google, Bing osv. Om ein går til ein frittståande bildedatabase blir utvalet langt større. Det finst fleire slike basar som gir
fri tilgang til gode høgoppløyselege foto og illustrasjonar utan opphavsrett, mot
at du må sjå litt reklame i margen mens du leitar etter bildet. For islam finst eit
uttal høgoppløyste bilde av moskear, ornamentikk og kalligrafi, illustrasjonar
av religiøse plagg eller andre symbol – eller fotografiar av menneske som deltar
i ulike slags ritar. I vårt tilfelle var det nettopp eit fotografi av ein person som
framkalla konflikt i klasserommet.

Foto: Pixabay
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Å KJENNE LITT PÅ VERIDKONFLIKTANE
Heile klassen vakna då det small frå dei to kompisane på bakarste benk. For
læringsmiljøet var det kanskje bra at det gjekk ei kule varmt? I læreplanen for
religion og etikk heiter det at faget er både eit kunnskapsfag og eit haldningsdannande fag. Å vere munnleg i dette faget er «at holdninger til etiske, filosofiske og religiøse spørsmål blir prøvd ut og formet gjennom møtet med andre»
(Kunnskapsdepartementet, 2008). Å kjenne på verdikonfliktar i møte med den
andres ansikt, for å låne litt frå Levinas, er eit delmål i dette faget. Religion og
etikk må ikkje bli eit tannlaust faktafag utan kontakt med dei kjenslene og verdikonfliktane som finst der ute, i den såkalla verkelege verda. For å kunne følgje
læreplanen må vi kanskje provosere fram litt konflikt i elevdialogen? I klasseromssamtalen kan det bli godt høve til ny læring og haldningsdanning sjølv om
temperaturen til tider blir høg. Nettopp ein slik shia/sunni-diskusjon blir brukt
som døme når professor i religionsdidaktikk Geir Afdal viser korleis religionslærarar praktiserer ulike former for samtaleleiing. Ein diskusjon om kven
som har rett og kven som har feil blir utfordra og nyansert ved at læraren styrer
den semantiske meiningsdanninga i samtalen. Dette gjer læraren gjennom å utvide omgrepa som blir brukt i dialogen, gjere tydeleg kva innhald vi kan gi orda
vi bruker når vi diskuterer. Konflikt i islam blir gjort til eit spørsmål om konfliktar i religionar generelt. På denne måten blir omgrepet utvida frå fastlåst usemje
til konstruktiv diskusjon (Afdal 2013, side 208). Det å ta tak i potensielle konfliktar i klasserommet gjennom dialog kallar Afdal ekspansiv samtaleleiing. For
å kome i posisjon for å lære av må det kanskje vere litt temperatur i rommet. Så
var det litt uheldig at eg ikkje tok tak i situasjonen i plenum, når han var der. Eg
fortsette undervisninga mi og gjekk vidare til neste lysbilde. Eg kunne kanskje
stoppa opp, sjekka kva elevane eigentleg meinte, og gjort det til ein fagleg diskusjon i rommet. Det får gå på kontoen til fagdidaktisk utvikling.
OPPSUMMERING
Bruk av bilde i religionsundervisninga er ikkje alltid like lett. Vi har sett at bilde
som nyttast digitalt bør vere av god oppløysing og med rett fargesetting. Dei bør
vere representative for den religionen dei representerer, forståelege for elevane,
og det bør ligge ein fagleg tanke bak utvalet. Spesielt når det gjeld ikonoklastiske religionar som islam, skal utvalet vere godt gjennomtenkt for å unngå å
støyte, provosere eller gi næring til usunne stereotypiar. Samstundes har vi sett
at konflikt og temperatur i timen kan gi fagleg utbytte, når klasseromsleiaren
styrer diskusjonen i rett retning. I skolefaget Religion og etikk skal ein våge å
kjenne litt på verdikonfliktar. Den måten religionslæraren tar tak i reaksjonane
som oppstår i klasserommet på er kan hende langt viktigare enn ikonoklastiske
omsyn.
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PROSJEKTETS BEGYNNELSE
Inter er et prosjekt som ble startet høsten 2016 av Kirkelig Dialogsenter Bergen.
KDB fikk tildelt midler til å delta i et nordisk samarbeidsprosjekt gjennom Nordic Plus. Disse midlene ble brukt til å finansiere tre 10%-stillinger som fikk ansvaret for å starte prosjektet. Prosjektkoordinator var Yvonne Wang, som også
er førsteamanuensis ved Høyskolen i Volda og Bergen i KRLE-faget. De to andre
stillingene ble bemannet av Nassir Omardeen, student og medlem av Bergen
Moskè, og Theodor Sandal Rolfsen, student og medlem av Den Norske Kirke.
Mette Bøe Lyngstad, førstelektor ved dramaseksjonen på Høgskolen i Bergen,
har også frivillig fulgt og bidratt med å utvikle prosjektet.
Prosjektet hadde som sitt hovedformål å forebygge og motarbeide fordommer og vrangforestillinger rettet mot personer på bakgrunn av deres tros eller-livssynstilhørighet. Dette ønsket vi å gjøre ved å etablere en dialoggruppe i
Bergen bestående av unge mellom 18-30 år med ulik religiøs og livssyns bakgrunn. Etter et halvt år hadde vi rundt fem-seks frivillige som deltok.
STUDIETUR TIL STOCKHOLM9
For å lære om forskjellige metoder for dialog, dro deltakerne i Inter til Sverige
på invitasjon av Tilsammans för Sverige (TFS). TFS er en svensk virksomhet
som arbeider for interreligiøs dialog i Stockholm, Göteborg og Malmö, og fungerer som koordinator for det nordiske samarbeidet. På besøket ble vi opplært
i dialogmetoden «Storytelling». Metoden går ut på at deltagerne skal lære å lage
en fortelling om seg selv og sitt individuelle forhold til egen religion og livssyn,
som man deretter deler med de andre deltagerne.

9

Møtet beskrives i en rapport lagt ut på TFS’ hjemmesider: http://tillsammansforsverige.fryshuset.se/
files/2017/01/Storytellingdagarna.pdf
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STORYTELLING SOM METODE
Metodikken er utviklet med den hensikt å gi et perspektiv på personers individuelle forhold til sin tro eller livssyn. Baktanken er at de aller fleste som tilhører
en religion eller et livssyn ikke nødvendigvis er en teolog eller ekspert på sin
egen religion eller livssyn, og at man derfor heller ikke kan forvente dette av
dem. Samtidig har de fleste også en individuell historie om hvorfor deres religion eller livssyn er meningsfull for dem, og hvorfor de har valgt å bli værende i
den religionen/livssynet.
Fortellingen blir strukturert etter en fem-delt narrativ struktur, som både
hjelper fortellerne å lage fortellingen sin og å sette fortellingene i en sammenheng. Den narrative strukturen hjelper også med å konsentrere fortellingene inn
på de viktige og avgjørende øyeblikkene i ens liv, ved å begynne med barndommen, bevege seg gjennom vanskelige perioder og avslutte med de ferskeste refleksjonene. Det er ikke slik at ens egen fortelling alltid passer inn i dette skjemaet, og noen av fortellingene ender opp med å gjøre unntak fra strukturen.
Uavhengig av om man adopterer strukturen helt, eller bare bruker den som et
utgangspunkt, er det uansett en godt egnet metode både i dialogarbeidet generelt, og ikke minst med tanke på formidling.
l Sverige lærte vi også om deres spennende skoleprosjekt. I flere år har TFS
sendt ut sine medlemmer for å «storytelle» i skolen, der opplegget fungerer som
et supplement til religionsundervisningen. I klasserommet deler de fortellingene
de har utviklet og fortalt innad i dialoggruppene, og har deretter en spørsmålsrunde og dialog med elevene. Denne metoden engasjerer elevene og lærerne på
mange plan, blant til å reflektere over fordommer og stereotyper. Opplegget
oppnår dette ved og også belyse de positive grunnene til at mennesker ønsker å
tilhøre sin religion eller livssyn. Dette er noe lærerne selv ikke kan gjøre, da de
skal være nøytrale i undervisningen. Storytellings-ungdommene representerer
derimot ingen andre enn seg selv, og forteller om sin individuelle tilknytning til
religion eller livssyn. Beretningene er orientert rundt ett «jeg»-perspektiv, hvor
det ikke handler om å overbevise noen om verdien og riktigheten av sitt eget
verdensbilde, men først og fremst å fortelle om seg selv. I tillegg besøker alltid
en variert gruppe med en mangfoldig livssynstilhørighet skolene sammen, og
stiller seg selv og sine fortellinger på lik linje med alle andre til stede. Opplegget reier dermed å balansere mellom to avgjørende ytterpunkter. På den ene
siden gir fortellerne et levende innblikk i hvorfor religion og livssyn betyr noe
for mennesker, og hvorfor mennesker velger å tilhøre – eller ikke tilhøre – et
livssyn. På den andre siden sørger mangfoldet av fortellinger og deres strengt
personlige vinkling for at fortellingene ikke blir misjonerende eller belærende. Opplegget greier dermed å oppnå noe unikt. I Bergen har Dialogsenteret,
gjennom prosjektgruppa Inter, et sterkt ønske om å bringe dette opplegget inn
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i en vest-norsk kontekst, videreutvikle opplegget og presentere dette på ulike
videregående skoler i Hordaland fylke.

TUR TIL HELSINKI OG OSLO10
Prosjektgruppa har også besøkt Tilsammans för Finland i Helsinki, og Dialogpilotene i Oslo. Begge besøkene var svært lærerike og inspirerende. Resultatet
av disse tre besøkene er det nordisk samarbeid mellom KDB, TFS, TFF og Dialogpilotene, som prosjektet Inter er en del av.
BESØK TIL NORDAHL GRIEG VGS
Etter besøket til Stockholm ønsket vi å prøve ut dette i vår lokale kontekst, og
våren 2017 fikk vi en invitasjon fra Nordahl Grieg VGS til å kjøre opplegget for
elevene der. Det var fem unge i vår gruppe som ønsket å bidra med sine ulike
livssyns-fortellinger. Nordahl Grieg ønsket at vi skulle presentere opplegget for
hele VG3- trinnet på en gang, altså nærmere 300 elever. Det vi hadde lært om fra
TFS var klasseromsbesøk, der det var mer naturlig å fortelle én og én historie om
gangen. Når vi nå skulle gjøre det for 300 derimot, ble vi enige innad gruppen om
at vi måtte tilpasse metodikken til vår sammenheng. Mette Bøe Lyngstad foreslo
da at vi burde sy de fem fortellingene sammen til en «fortellings-forestilling». Vi
skulle dermed bytte på å snakke, og binde overgangene sammen med dramaturgiske virkemidler, slik at hele ble til en dramatisert storytellings-fremvisning.

10 Møtene ble beskrevet i rapporter på TFS’ hjemmesider. Helsinki: http://tillsammansforsverige.
fryshuset.se/files/2017/01/rapport-nordiskt-seminarium-7-9.12-v.3.pdf
Oslo: http://tillsammansforsverige.fryshuset.se/files/2017/06/RAPPORT-NORDISK-NETTVERKSSAMARBEID-2-1.pdf
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FORESTILLINGEN OG DIALOGEN MED ELEVENE
Forestillingen starter med at én og én entrer scenen, akkompagnert av musikk
tilknyttet sin tro. Deretter begynner én og én å fortelle deler av historien sin;
først om barndommen, deretter om konflikt, deretter om løsning, osv. Overgangene blir bundet sammen scenografisk, ved at fortellerne bytter plass på forskjellige måter. En gang går alle raskt og hurtig forbi hverandre uten å anerkjenne hverandre; en annen gang hilser alle på hverandre og hilser og klemmer. Den
siste runden begynner alle sin del ved å lese opp en oppdiktet avisoverskrift
mens de sitter med en avis i hånda. Forestillingen avsluttes ved at alle står samlet under en paraply.
Forestillingen varte i ca. 50 minutter, og ble etterfulgt av en spørsmålsrunde
og dialog. Elevene hadde deltatt i et forarbeid der de hadde forberedt noen
spørsmål.
Opplevelsen vår og tilbakemeldingene i etterkant var entydige: Forestillingen
var en suksess! Det var stille i salen og elevene fulgte godt med. Vi opplevde god
kommunikasjon, elevene stilte interessante spørsmål og vi fikk en god dialog i
etterkant. I ettertid har vi blitt invitert tilbake til Nordahl Grieg VGS. Vi tolker
dette som at lærere og elever var fornøyd med opplegget.
VEIEN FRAMOVER
Denne høsten består Inter fortsatt av fem fortellere. Dialogsenteret har fått støtte fra Kulturdepartementet og Hordaland fylkeskommune for å videreføre
denne satsingen i VG-skole i Hordaland. Vi lager nå en plan der vi allerede fra
og med denne høsten ønsker å besøke flere videregående skoler. Vi vil også utvide gruppen med flere medlemmer slik at vi kan komme til flest mulig skoler
dette skoleåret. Parallelt med dette vil tidligere prosjektleder (Yvonne Wang
HiB) følge prosjektet tett, ved at Inter blir en del av hennes aksjonsforskningsprosjekt, for å vurdere kvaliteten og effekten av denne fortellings-metodikken.
INVITASJON TIL Å SE FORESTILLINGEN
Den omtalte fortellings-forestillingen blir kjørt for et åpent publikum på Litteraturhuset i Bergen mandag 30. oktober kl.19. Vi tenker at dette er en gylden
mulighet for (religions)lærere i VG til å sjekke ut om dette kan være aktuelt for
sin skole. Inviter gjerne noen av elevene med!
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NYTTIGE LINKER
Kirkelig Dialogsenter Bergen: http://kirkeligdialogsenter.no/bergen
Tilsammans för Sverige: http://tillsammansforsverige.fryshuset.se/organisation/
Dialogpilotene: http://dialogpilotene.no/
Det nordiske samarbeidet: http://tillsammansforsverige.fryshuset.se/organisation/resor/
nordisk-storytellingsamarbete/

Yvonne Wang er førsteamanuensis ved Høyskolen i Volda og Bergen

Theodor Sandal Rolfsen er dialogmedarbeider ved Kirkelig dialogsenter Bergen
E-post: theodor@kirkeligdialogsenter.no
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KJERNEELEMENTER I KRLE/RE
TRINE ANKER

Våren 2017 ble arbeidet med å lage kjerneelementer for de ulike skolefagene
satt i gang. Bakgrunnen var Ludvigsen-utvalget som i NOU 2015:8 Fremtidens
skole – Fornyelse av fag og kompetanser trakk frem omfattende læreplaner og
manglende dybdelæring som hovedutfordringer for fremtidens utdanning. Utvalgets kritikk av Kunnskapsløftet ble fulgt opp av Stortingsmelding 28 (20152016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Der
ble det foreslått en fornyelse av skolefagene. En del av denne fornyelsen skulle
skje ved at skolefagenes kjerneelementer eller kjernebegreper skulle defineres
(Meld. St. 28, 4.3.2). Men hva er nå kjerneelementer? I følge Kunnskapsdepartementet forstås kjerneelementer som det elevene må lære for å kunne mestre og
å anvende faget. Det er med andre ord det mest sentrale i faget og avgjørende
for at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenheng.
Det er enkelt å definere kjerneelementer på et overordnet, teoretisk plan,
langt verre å skulle definere konkrete, brukbare kjerneelementer for de ulike
fagene. Deltakerne i gruppen som jobber med fagene KRLE og religion og etikk
har lang fartstid innen utdanning i fagfeltet på ulike nivåer. Vi er alle engasjerte
i fagene og opptatt av å lage kjerneelementer som fungerer. Så langt har vi kommet med et aller første utkast til hva vi tenker kan være noen av disse kjerneelementene:
1. Faget skal bidra til at elevene får forståelse for hvordan religion og livssyn
inngår i samspill med samfunnet for øvrig.
2. Faget skal bidra til at elevene får forståelse for religioner og livssyn som
sammensatte og omdiskuterte fenomener.
3. Faget skal bidra til at elevene evner å ta andres perspektiver.
4. Faget skal bidra til at elevene utvikler kompetanse i etisk refleksjon.
Innenfor disse kjerneelementene ser vi for oss temaer som er spesielt viktige:
Kunnskap og forståelse om det store mangfold mellom og innenfor religiøse og
sekulære livssyn inkludert urfolksreligion samt holdninger og ferdigheter som
åpenhet, nysgjerrighet, skapertrang og kritisk sans. Kjerneelementene som her
er nevnt er en sped start på det som forhåpentligvis kan bli et godt resultat som
utgangspunkt for arbeidet med nye læreplaner og som bidrar til at faginnholdet
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blir strammet inn og dybdelæring fremmet. Vi trenger religionslæreres innspill
og ønsker en åpen prosess for best mulige resultater. Det blir fortløpende lagt ut
muligheter for høringssvar og blogginnlegg på Utdanningsdirektoratets hjemmeside om fagfornyelsen. Innspill tas imot med takk: https://www.udir.no/laringog-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Trine Anker er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF
og medlem av kjerneelementgruppen i KRLE/RE.
E-post: trine.anker@mf.no
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