STYRET INFORMERER
Om tidsskriftet Religion og livssyn
Som lesere av Religion og livssyn vil dere erfare at tidsskriftet fra og med dette nummeret har endret
seg. Ole Andreas Kvamme sluttet som redaktør av tidsskriftet i desember 2014 etter å ha lagt ned et
utrolig stort arbeid sammen med Kjell Arne Kallevig for at Religionslærerforeningens tidsskrift skulle
være et kvalitetstidsskrift. De fortjener en stor takk for sin innsats.
Styret i religionslærerforeningen har ikke lykkes med å finne fram til en person som kunne være villig
til å påta seg ansvaret for at tidsskriftet kommer ut. Derfor er dette nummeret et resultat av en
dugnad der styret i foreningen er ansvarlig. Tidsskriftet skal fortsatt komme ut med tre nummer per
år. Men for å få til det krever det innsats fra flere enn dem i styret. Vi utfordrer derfor
Religionsforeningens medlemmer til å bidra med ideer, artikler, innlegg og bokanbefalinger slik at
tidsskriftet vårt også kan avspeile det religionslærerne på ungdomstrinnet og i videregående skole er
opptatte av. Vi forbeholder oss imidlertid rett til å vurdere om det vi mottar passer inn i
tidsskriftnummeret som helhet og om det støtter opp om Religionslærerforeningens
formålsparagraf.
Vi ønsker at tidsskriftet skal ta opp emner som er relevante for lærere som underviser i
religionsfagene. Innholdet skal være både av faglig, didaktisk og metodisk art.
Tidsskriftet har et redaksjonsråd som bidrar med ideer og innspill. Dette rådet har følgende
medlemmer: Halvor Moxnes, Universitetet i Oslo, Sigrid Skomedal, Harstad videregående skole,
Signhild Samuelsen, Bryne ungdomsskole.
Religionslærerforeningen har en nettside www.religion.no. Vi har nå opprettet en facebookside, søk
etter «Religionslærerforeningen i Norge» på facebook. Her er det fritt fram for å legge inn lenker til
artikler, kurs og andre ting dere medlemmer synes kan være relevant for religionslærere i skolen.
Målet er at dette skal bli en aktiv side for oss.
Om Religionslærerforeningen
Formålet vårt er å styrke faget Religion og etikk i den videregående skolen og å styrke opplæringen i
religionsfaget på grunnskolens ungdomstrinn. Det skjer gjennom eget tidsskrift som foreningen utgir,
gjennom å delta i fagpolitisk debatt, gjennom kurs, studieturer og annen virksomhet.
Styret og redaksjonen av Religion og livssyn har av praktiske og økonomiske årsaker hatt sitt
hovedsete i Oslo. Det har medført et inntrykk av at Religionslærerforeningen har vært en Osloforening. Styret har imidlertid ønsket å endre på ved å spre virksomheten litt. To av
redaksjonsrådmedlemmene kommer fra henholdsvis Bryne og Harstad og lederen er bosatt i
Kristiansand. Et arrangement har vært gjennomført i samarbeid med Fagforum for religion i VestAgder. Temaet her var aktiv dødshjelp og innleder var professor Paul Leer Salvesen.
Vi er i gang med å overføre oppdatere medlemslista vår, slik at vi også har e-postadresse til alle
medlemmene. Her kan medlemmene bidra ved å sende sin e-postadresse til Liv Gundersen:
rlf.meldlemsinfo@gmail.no
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Arrangementer i regi av Religionslærerforeningen
Religionslærerforeningens samlinger blir kunngjort gjennom tidsskriftet. Det siste arrangementet
foreningen hadde handlet om kreativ undervisning i religionsfagene. Dette nummeret av Religion og
livssyn inneholder noen av innleggene på seminaret.
Det planlegges med jevne mellomrom en religionsvandring i Oslo. Denne gangen går vi til Oslo
Domkirke, kirkene St. Joseph kirke og St. Olga.
I september 2015 arrangerer foreningen seminar på studiesenteret Metochi, Lesvos, Hellas, sammen
med FN-sambandet og Universitetet i Agder. Temaet er: Minoriteter i majoritetssamfunnet.
Høstens seminar tar opp filosofi som tema. Samlingen finner sted i Oslo, lørdag 17.oktober.
Påsken 2016 går Religionslærerforeningens studietur til Sri Lanka.
Informasjon om religionsvandring, seminar og studietur finner du i dette nummeret av tidsskriftet og
på nettsiden: www.religion.no og på facebook.
Andre nyheter
Religionslærerforeningen fikk i 2014, etter søknad til Kunnskapsdepartementet, et økonomisk
tilskudd på kr. 50 000 til drift av foreningen. Det var et kjærkomment bidrag til en litt anstrengt
økonomi. Religionslærerforeningen og Religion og livssyn drives bare med midler som kommer inn
gjennom medlemmenes kontingent. Foreningen har inneværende år ca. 500 medlemmer.
I januar ble vi oppført som høringsinstans for Kunnskapsdepartementet når det gjelder
religionsfagene i skolen.
Styret i Religionslærerforeningen 2014 - 2016
Det nye styret i Religionslærerforeningen i Norge overtok i april 2014. Dette styret skal sitte til april
2016. Det er derfor naturlig med en presentasjon av dem som har ansvaret for foreningens virke.
Vi i styret i Religionslærerforeningen er enige om at vi har engasjert oss i Religionslærerforeningen i
Norge fordi vi synes det er flott å ha en forening som retter seg bare til religionslærene som
faglærere og som samtidig setter faget inn i en større sammenheng. Religionslærerforeningen prøver
gjennom sin virksomhet og gjennom tidsskriftet Religion og livssyn å holde sine medlemmer orientert
om aktuelle fagspørsmål og om nyere forskning som har betydning for undervisningen. Ikke minst er
det viktig at Religionslærerforeningen gir oss mulighet til å komme sammen med kolleger fra ulike
deler av landet på seminarer og fagkonferanser der vi alle er interesserte i å løfte religionsfagene i
skolen.
Vi ser på religionsfagene som viktige fag i skolen, ikke minst i en tid som er preget av det
flerkulturelle. Fagene bidrar til å gi kunnskap som igjen skaper holdninger og de gir elevene
muligheter til både å forstå seg selv og andre og til å håndtere utfordringer i det samfunnet de skal ut
i. Fagene RLE og religion og etikk legger til rette for at elevene i en trygg ramme kan få mulighet til å
reflektere over og drøfte de store spørsmålene. Det må til i en skole som skal ta vare på hele eleven.
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Leder: Kari Repstad
Jeg er universitetslektor i fagdidaktikk i religion ved Universitetet i Agder og bor i Kristiansand.
Hoveddelen av mitt yrkesliv har jeg hatt som lærer i norsk, samfunnsfag og religion i videregående
skole. I tillegg til å undervise i skole og på universitet har jeg vært lærebokforfatter.
Nestleder: Rita Knutsen Ims
Jeg er lektor ved Kristelig Gymnasium i Oslo. I det daglige underviser jeg i norsk og religion og etikk.
Jeg er med i redaksjonen for tidsskriftet. Opprinnelig kommer jeg fra Sotra, Hordaland.
Ansvarlig for økonomi-saker og medlemsregister: Liv Gundersen
Jeg er lektor med fagene kristendom, kroppsøving, norsk og spesial-pedagogikk i fagkretsen. Oslo
Handelsgymnasium har vært mitt arbeidssted siden 1997, og jeg bruker fagene mine innenfor
spesialpedagogisk virksomhet nå og jobber i redusert stilling. Jeg er medansvarlig for å planlegge og
arrangere foreningens tur til Sri Lanka.
Styremedlem: Siw Fjelstad
Jeg er lektor og underviser i fagene religion og etikk, norsk og tysk. I tillegg har jeg teaterpedagogisk
utdanning. Jeg arbeider i dag ved Frogn videregående skole i Akershus fylkeskommune.
Styremedlem: Alexander Borch
Jeg er lektor og underviser i religion og etikk, historie og samfunnskunnskap ved Valler videregående
skole. For øyeblikket er jeg ansvarlig for foreningens nettside www.religion.no og for vår
facebookside sammen med Sigurd Myhre.
Styremedlem: Anne Langås Handeland
Jeg er lektor og har jobbet som lærer på Kristelig Gymnasium i Oslo i 9 år. Jeg underviser både i
kristendom og religion og etikk. Jeg har kristendom hovedfag fra Menighetsfakultetet. I tillegg til
religionsfag underviser jeg samfunnsfag, psykologi og spansk. Jeg er opprinnelig fra Arendal.
Styremedlem: Sigurd Myhre
Jeg er lektor ved Jessheim videregående skole. Jeg har en mastergrad i nordisk litteratur. De andre
fagene er religion og psykologi. For øyeblikket er jeg ansvarlig for foreningens nettside
www.religion.no og for vår facebookside sammen med Alexander Borch.
Varamedlem: Michael Watters, Blindern videregående skole
Varamedlem: Inger Margrethe Tallaksen, Universitetet i Agder
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«SAMISK RELIGION» I DAG: KYRKJELIV, URFOLKSIDENTITET OG
NYRELIGIØSITET
Trude Fonneland og Torjer Andreas Olsen
Innleiing
I Læreplanverket for grunnskulen knytt til faget Religion, Livssyn og Etikk heiter det at elevane skal:
«beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom» , «gi en
presentasjon av Den norske kirke, læstadianisme og samisk kirkeliv» og «gjøre rede for nye religiøse
bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks
naturreligion». I desse kompetansemåla ser me at samiske forhold er knytt til ein førkristen religion,
til læstadianisme, til eit eige samisk kyrkjeliv, som kan verka å framstå som på side av Den norske
kyrkja, og til slutt koplast samiske religionsuttrykk eller urfolks naturreligion, som det heiter i
læreplanmålet, til nyreligiøsitet og naturreligiøs praksis. I læreplanen for Religion og etikk kjem
samiske og urfolksrelaterte tema til uttrykk i kompetansemåla: Elevane skal kunne «presentere
hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge,
inkludert religion og livssyn i samiske samfunn», og «drøfte etiske verdier og normer knyttet til
urfolks kulturer og tradisjoner». 1
I artikkelen ynskjer me å problematisera den konteksten som her legg rammene for korleis samiske
religionsforhold kan verta forstått og formidla. Vårt utgangspunkt er at religion i det samiske
samfunnet er eit mangfaldig fenomen som på mange område bryt og spring utover dei rammene
som læreplanen presenterer. Vårt fokus er religion i samiske samanhengar i dag og me løftar fram to
hovudområder; kristendom og nyreligiøsitet. 2
Kristendom
I ein tilstandsrapport for Den norske kyrkja frå 2013 knytt til temaet samisk kyrkjeliv (KIFO) kan me
lesa at det ikkje er noko stor skilnad mellom det samiske samfunnet og det norske samfunnet når det
gjeld religion.
I Noreg har me ikkje statistikk basert på etnisk identitet. Det gjer at me ikkje har eintydige tal som
viser kva samar meiner, gjer eller seier. I staden må me sjå på geografi, språk og byråkrati. I
rapporten om samisk kyrkeliv kjem det fram at i kommunane som er del av det samiske
språkforvaltingsområdet, er tala høgare enn landssnittet når det gjeld kyrkjedeltaking og
medlemskap i Den norske kyrkja. Såleis ser det ut til at samar i noko høgare grad enn norske let
ungane sine døype og verte konfirmerte, giftar seg i kyrkja og vert gravlagde kyrkjeleg. Statskyrkja ser
ut til å stå sterkare, relativt sett, i Sápmi/Sabme/Saepmie enn i Noreg. For å nå fram til årsakene bak
tala krevst like fullt eit større forskingsarbeid.

http://www.udir.no/kl06/RLE1-01/Kompetansemaal/?arst=372029323&kmsn=189205472, lasta ned
3.02.2015.
2
Å skrive om det samiske samfunnet og om samisk historie ber i seg nokre utfordringar knytt til val av ord og
namn. Sápmi, Sabme og Saepmie er alle namn du kan nytta om det området som på norsk kan heite Sameland.
Sápmi er nordsamisk, Sabme er lulesamisk og Saepmie er sørsamisk. Desse tre språka er alle offisielle samiske
språk. Vi vel her å skrive alle tre namna når vi snakkar om tema som ikkje er spesifikke for eit område. Det krev
litt meir plass, men er likevel eit balansert val. Ingen får forrang, og vi vel eit samisk namn framfor eit norsk
namn.
1
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Fleirtalet av samane er medlem i statskyrkja. Sjølvsagt er ikkje dette det same som å vere kristen. I
alle høve gjev det ein peikepinn på at kyrkja og kristendommen speler ei viss rolle. Den norske kyrkja
rommar fleire ulike former for kristendom – frå dei som berre er medlem utan at dei nyttar kyrkja
stort, til dei som er meir og mindre aktive kyrkjegjengarar, eller til dei som høyrer til ei læstadiansk
forsamling.
Den læstadianske vekkinga er ein vesentleg del av historia på Nordkalotten på 1800-tallet.
Læstadianismen startar i svensk lappmark, og er i starten ei rørsle der dei fleste er samar.
Samstundes er det viktig ikkje å gjere læstadianismen til ei samisk rørsle eller å framstille
læstadianismen som den samiske kristendommen (Olsen 2006). Læstadianismen vert etter kort tid ei
rørsle som overskrider etniske grenser. Allereie på 1860-talet er det både norske, svenske, finske og
samiske læstadianarar. I tillegg nådde aldri læstadianismen til dei sørsamiske områda. Når
læstadianismen har ein plass i samisk historie, er det fordi han pregar store deler av dei samiske
samfunna. Særleg før midten av 1900-talet fungerer dei læstadianske forsamlingane som stader der
samisk og finsk språk og identitet får leve og utfalde seg. Fornorskinga gjer likevel at også
læstadianarane i Noreg i stadig større grad definerer seg som norske og snakkar norsk. I dag vil
likevel eit fleirtal av læstadianarane i Norden sjå på den samiske arven som ein del av historia til
rørsla. I Nord-Troms, Ofoten og delar av Finnmark vert også predikantane sine talar anten tolka til
eller frå samisk.
Læstadianismen er i dag ei rørsle med forgreiningar over nesten heile verda. I Noreg er
læstadianismen det me kan kalla ein ganske typisk konservativ vekkingskristendom. Han er styrd av
leikpredikantar som både er dei som talar i forsamlingane og dei som har den formelle makta i rørsla.
Predikantane talar om å leve eit sant, nøysamt og måtehalde kristenliv, noko som inneber å halde ein
viss avstand til verda. I forsamlingane er det likevel fleire ulike måtar å tolke dette på.
Det er fleire læstadianske retningar eller fraksjonar i Noreg. Dei største er dei førstefødde
(Ofoten/Lofoten/Øst-Finnmark), dei småførstefødde (Alta), gamallæstadianarane (Ofoten/ØstFinnmark) og to fraksjonar av lyngenlæstadianarane (Troms/delar av Finnmark). I den siste nyttar
ikkje lenger kvinnene skaut eller slør i forsamlinga, dei les Luther heller enn Læstadius, og den såkalla
«rørelsen» eksisterer ikkje meir. Rørelsen er viktig hjå dei andre. Rørelsen er ein del av forsamlingane
der deltakarane vert sterkt kjenslepåverka av syndenaud, før dei vert glade av nåden og tilgjevinga
som predikantane og andre medkristne kan tilseie dei. I forsamlinga kan dette koma til uttrykk
gjennom tårar, hulking, latter, skriking og andre kjensleutbrot.
Der me finn eit klårt uttrykk for ein eksplisitt samisk form for religiøsitet, er som ein del av Den
norske kyrkja. I 1993 vart Samisk kyrkjeråd oppretta som eit organ for samiske og urfolksrelaterte
saker innafor kyrkja.
Naturen og samane sin nærleik til naturen vert i kyrkjelege samanhengar snakka om som noko
særeige. Tore Johnsen, generalsekretær i Samisk kyrkjeråd, skreiv i 2007 den første originale samiske
katekismen Jordens barn, Solens barn, Vindens barn (Johnsen 2007). Boka er skrive for å lære samiske
barn og unge om kristendom og om samisk tradisjon og tankesett, og for å syne at samiske
tradisjonar har ein plass innafor kristendommen: Kristus og komagband høyrer saman, seier Johnsen.
Han samanliknar og sidestiller også Kristus sin plass i kristendommen med sola sin plass i samisk
tradisjon og kultur. Når Johnsen skildrar kva samisk historie, kultur og identitet er, vert naturen og
nærleiken til naturen ein definerande faktor. Naturen vert noko heilagt som kan kome til uttrykk i
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reinflokken, havet og fjellet. Og for dei som bur i byen, kan «åndens pust» vere noko du ikkje legg
merke til.
Omtrent det same kan me sjå på nettstaden www.osko.no, som er Den norske kyrkje sin nettstad for
kristen trusopplæring for samiske barn og unge. Nesten heile nettstaden er via til å knyte saman
kristendommen og samiske tilhøve og tradisjonar, herunder tradisjonell samisk nytte av og ferdsel i
naturen. Om du til dømes klikkar på eit bilete av ei bjørk, kjem du inn på sider der du både lærer om
bjørka sin plass i samisk tradisjonell nytte av naturen og om Jesus som vart hengt på eit kors av tre.
Torjer A. Olsen hevdar i ein artikkel (2014) at katekismen og nettstaden har ei potensielt
ekskluderande side. Dei mange samane som i dag bur i byar og tettstadar, ser ut til å forsvinne. Når
kyrkja skildrar samisk kyrkjeliv, er det med ei harmoniserande tilnærming som gjer avvikande idear
og praksisar bortimot usynleg.
Samisk kristendom har og kome til uttrykk gjennom gudstenester. Fleire prestar har teke inn element
frå samisk tradisjon, kultur og førkristen religion i kyrkjelege gudstenester. Dei har nytta førkristne
offerplassar som gudstenestestader og teke både språk og joik inn i gudstenestene. Kyrkja har som
eit resultat av desse initiativa innført eigne liturgiar på sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk.
Salmeboka inneheld songar på dei same språka.
I dei kyrkjelege tekstane er det også viktig å fortelje om samane som del av eit global fellesskap av
urfolk. I Tore Johnsen sin katekisme ligg Sioux-indianaren Black Elk sin metafor om livssirkelen til
grunn: «Alt som er skapt hører saman i et stort fellesskap preget av harmoni og helhet» (Johnsen
2007: 26).
Den samiske læreplanen for faget Religion og etikk skil seg frå den norske læreplanen når det er
snakk om urfolk. Der fleirtalsskulen sin plan har nokre få formuleringar om samisk livssyn og religion,
har den samiske læreplanen via ein hovuddel av faget til området «Sirkumpolare urfolksreligionar og
islam». Det inneber at også urfolksperspektivet her vert spissa. I staden for å vere globalt retta, er
det retta mot det såkalla sirkumpolare området. Religionshistorikarane Bengt-Ove Andreassen og
Torjer A. Olsen skriv at omgrepet «sirkumpolare urfolksreligionar» er eit merkverdig omgrep som ein
omtrent berre finn i skulesamanhengar. Læreplanen er tvitydig, men ser ut til å seie at sirkumpolare
urfolksreligionar stort sett er ikkje-kristne, skriftlause naturreligionar med mange fellestrekk
(Andreassen og Olsen 2015). For lærarane er dette ei utfordring. Me vil oppmode lærarar til i staden
å ha som utgangspunkt at sirkumpolare urfolksreligionar og samisk religion er mangfaldige storleikar
som er best å sjå som berarar av ei rekkje ulike praksisar og idear.
Nyreligiøsitet i Noreg
I læreplanen for grunnskulen koplast omgrepa nyreligiøsitet og urfolksnaturreligion. Denne koplinga
kan tenkjast å henga saman med korleis feltet nyreligiøsitet har vorte framstilt i forskingssamanheng
og korleis utøvarar innanfor dette feltet sjølve framstiller sin religion.
På den nyreligiøse marknaden har det vakse fram ei interesse for urfolk, der førestellingar om urfolk
sine kulturar og tradisjonar vert framstilt i ein gjengklang av noko magisk ekte og eksotisk. Interessa
kan sporast attende til 1960-talet sine motkulturar, og i særleg grad til samspelet mellom den
vestlege utanomparlamentariske miljørørsla og den nyreligiøse rørsla. Desse rørslene kom til
innanfor same tidsrom og har undervegs utveksla idear og førestellingar, særleg med tanke på
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medvit om økologiske livsformer og fasinasjon for verda sine urfolk. Frå 1990-talet og utover har
denne interessa vorte stadig meir overgripande, og pregar i dag eit mangfald av dei nyreligiøse
orienteringane (sjå Geertz 2004).
Frå tusenårsskiftet kan me spora endringar i den nyreligiøse marknaden i Noreg. Eit vaksande fokus
på det unike ved det arktiske nord, ved urfolk generelt og samar spesielt, får fotfeste. Endringane
kjem til uttrykk gjennom tradisjonelle nyreligiøse tilstellingar som alternativmesser og ulike typar av
nyreligiøse kurs og arrangement (sjå Andreassen og Fonneland 2002/2003, Christensen 2007). På
desse tilstellingane marknadsfører nysjamanar og andre New Age entreprenørar sine varer og
tenester og publikum si interesse for denne typen arrangement aukar år for år (Kraft 2011:71).
I tråd med desse endringane har eit samisk sjamanistisk felt teke form og eit vaksande antal samiske
sjamanar tilbyr sine tenester frå eigne heimesider på Internett, gjennom kursverksemd, bøker og
utdanningsmateriell (sjå Fonneland 2010). Opprettinga av Sjamanistisk Forbund kan løftast fram som
eit siste tilfang til denne utviklinga. Sjamanistisk forbund (SF) er eit trudomssamfunn som vart
offentleg godkjend av fylkesmannen i Troms i mars 2012. Godkjenninga inneber at sjamanar no har
rett til å tilby og utføra livsfaseritar som dåp, konfirmasjon, bryllaup og gravferder og at dei får
økonomisk stønad relatert til medlemstalet. SF si målsetjing er å revitalisera samiske og norrøne
religiøse tradisjonar og forbundet kan seiast å ta form i eit forhandlingsrom mellom religiøse visjonar,
eit offentleg lovverk, globale trendar og lokale konstruksjonar (Fonneland 2014).
Det auka fokuset på samiske religiøse symbol og uttrykk innanfor nyreligiøsiteten i Noreg kan seiast å
vera del av breiare idéhistoriske straumar som har sett sitt preg på nyreligiøsiteten, men også på den
vestlege kulturen i sin heilskap. Den konstruksjonen av verdas ”urfolk” som”naturfolk” som kjem til
uttrykk innanfor nyreligiøsiteten på eit globalt plan (og i læreplanverket) inngår i ein primitivistisk
tendens med band langt attende i tid. Religionshistorikaren Armin Geertz har i sine studiar diskutert
og problematisert denne type konstruksjonar frå eit religionsvitskapleg og antropologisk perspektiv.
Han påpeikar at stereotypifiseringa av ”dei andre” byggjer på ein filosofisk posisjon med røter i
antikken, nemleg primitivismen. Primitivisme er tenkemåtar og førestellingar der ein tildeler naturen
normgjevande vekt, og der ein hevdar at det mest fullkomne menneskelege tilværet fanst i urtida
eller finst i ”naturen” (Geertz 2004:37–53; 1994:3–29; 1992:6–8, von Stuckrad 2002).
Samisk sjamanisme
I hovudsak er det tre akademikarar som vert framheva når den nysjamanistiske rørsla sin
intellektuelle bakgrunn skildrast, nemleg religionshistorikaren Mircea Eliade og antropologane Carlos
Castaneda og Michael Harner. Deira tekstar om emnet har hatt så stor innverknad at ein kan omtala
bøkene deira som dei kanoniske tekstane innanfor vestleg nysjamanisme (sjå Hammer 2014).
Antropologen Michael Harner løftast gjerne fram som den som utviklar sjamanisme som eit
praksisfelt. Harner forlèt akademia til fordel for å undervisa i sjamanistiske teknikkar i det han kalla
kjernesjamanisme på Foundation for Shamanic Studies i Esalen, California. Hans banebrytande tekst
The Way of the Shaman, (1980), har status som ei av dei fremste lærebøker for dagens nysjamanar.
Ein del av visjonen som vert uttrykt i The Way of the Shaman er at folk frå ulike kulturar kan byggje
vidare på kjernesjamanismen ved å leggje til element frå deira eigen bakgrunn og religiøse
tradisjonar (Harner 1980). Kjernesjamanisme vert i dag rekna som ei av hovudretningane innan
nysjamanisme.
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Harner sine idear er omstridt blant utøvarar av sjamanisme, men mange av pionerane bak dei
formene for sjamanisme som har utvikla seg i Norden fekk sine fyrste erfaringar med feltet på Harner
sitt kurssenter i USA. Det gjeld også for han som kom til å verta den fyrste samiske sjaman, nemleg
Ailo Gaup (1944-2014). Ailo si historie fortel om globale påverknader og lokale tradisjonar, inkludert,
med tanke på det samiske, skjeringspunkt mellom kulturell og religiøs nyskaping.
Ailo vart fødd i 1944 i Kautokeino. Som nyfødd vart han overlevert til Samemisjonen og seinare
adoptert av ein norsk familie på Austlandet. Slik mista han også tilgang til samisk språk og kultur. I
vaksen alder bestemte Ailo seg for å leita etter røtene sine, men han hadde også eit ynskje om å
søkja etter åndeleg rettleiing av ein noaidi (ein førkristen samisk religiøs spesialist). I Finnmark deltok
Ailo i demonstrasjonane mot utbygginga av Alta Kautokeino elva. Desse demonstrasjonane vert
gjerne skildra som ei vogge for ei samisk kulturell vekking (Hætta 2002). Menneske med ulik
bakgrunn som hadde som formål å forbetra den politiske situasjonen for samane byrja å utforska
gamle samiske kulturar og leita etter byggjesteinar for nye og stolte samiske identitetar.
Ein person som fekk særleg innflytelse på Ailo, også i ein religiøs samanheng, var Mikkel Gaup, på
folkemunne kalla «Mirakel-Mikkel», ein kjend og myteomspunnen mann i etterkrigstida sitt Noreg.
Han var også kjend utanfor Noreg, og bar her tilnamnet «Healing Fox» (Gaup 2005:86, Strøm
2013:102). Fram til byrjinga av 1990-tallet omtala nærmiljøet og han sjølv seg som «lesar»
(Fonneland 2010:156). Det indikerer, at han brukte ord og formlar i sin praksis og at han var nært
knytt til ein læstadiansk kontekst. Men for Ailo var Mikkel ein sjaman, nærare bestemt: «for meg var
Mikkel en noaidi i den gamle tradisjonen» (Gaup 2005:86).
Den læstadianske rørsla kom til å spela ei sentral rolle i spørsmålet om samtidas samisk sjamanisme
sin autentisitet. Spørsmålet om autentisitet vart løyst, delvis ved å portrettera læstadianismen som
ein ivaretakar snarare enn som ein øydeleggar av tradisjonelle samiske livsformer, ei førestilling som
historikar Henry Minde skildrar som "den kulturelle konserveringstesa" (1998:8). Sjølv om
læstadianismen tradisjonelt har vore ein tilfluktsstad for samisk identitet, er ideen om at kjerna i
førkristen samisk religion har vorte halden i løynd og ivareteken innanfor læstadianske trusretningar,
mindre sannsynleg. Dette har likevel ikkje forhindra moderne samiske sjamanar frå å spela vidare på
denne tesa for å kunna visa til ein kontinuitet med ei idealisert samisk fortid.
Inspirert av erfaringar frå tida i Finnmark bestemte Gaup seg i 1986 for å ta fatt på sjamanvegen og
flytta til California der han tok del i sjamanistiske kurs organisert av den nemnde antropologen
Michael Harner. Etter å ha fått opplæring i kjernesjamanisme, etablerte Gaup seg som ein
profesjonell sjaman i Oslo. Her utvikla han sjamanskulen Saivo basert på sin nyerverva kunnskap. 3
Det er også denne sjamanskulen som har hatt breiast oppslutnad i Noreg. Alle dei etablerte
sjamanane som eg intervjua i samband med mi doktoravhandling frå 2010 hadde fått opplæring av
Ailo og delteke i eitt eller fleire av hans sjamansamlingar. Også Ailo sine bøker Sjamansonen (2005)
og Inn I naturen: Utsyn fra Sjamansonen (2007) er sentrale i forhold til utvikling av samisk
sjamanisme i Noreg.

Ordet sáivu (saajve) vart i førkristen samisk religion ofte nytta synonymt med jábbmeájmmo som namnet på
det underjordiske dødsriket. I det sørsamiske området refererer Sáivu (saajve) til eit ”heilagt fjell”, medan den
same termen i nordsamisk område nyttast om ”heilage innsjøar” eller offerplassar (sjå Mebius, 2003:82-83).

3
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Samisk sjamanisme er eit kjerneelement i samtidsreligiøsiteten i Noreg. Dei mest profilerte
sjamanane i dag Eirik Myrhaug, Ronald Kvernmo og Kyrre Gram Franck held alle kurs i samiske
sjamanisme og, med unntak for Franck, har dei alle publiserte bøker om emnet (sjå Kvernmo 2011,
Brunvoll og Brynn 2013). Presentert som visdom frå urfolk generelt og samar spesielt oppfyller
samisk sjamanisme andelege behov, men også meir daglegdagse behov knytt til turisme,
merkevarebygging og underhaldning.
I utviklinga av feltet samisk sjamanisme i Noreg, trekkjer utøvarane på ei rekkje ulike kjelder. Dei
leitar etter inspirasjon gjennom litteratur om førkristne religionar, gjennom populærkulturen,
meditasjon og ulike nyreligiøse kurs. I forhold til denne sjongleringa av ulike kjelder og openheit mot
tradisjonar frå eit mangfald av kulturar, korleis skil samisk sjamanisme i Noreg seg frå sitt
amerikanske opphav? I artikkelen "Sami Neo Shamanism and Indigenous Spirituality" (2013), hevdar
Trude Fonneland og Siv Ellen Kraft at Ailo Gaup, har fylgt ei rute påpepeika i Harner si lære. Ein del av
Harner sin visjon var at menneske med ulik bakgrunn skulle byggje vidare på kjernesjamanisme ved å
leggje til element frå deira eigne lokale religiøse og kulturelle tradisjonar (Harner 1980). I denne
prosessen av tilpassing og kontekstualisering oppstår like fullt nye meiningar, produkt og idear. Desse
nye sjamanistiske variantane påverkar også det globale feltet; utviklar seg heile tida og yter
påverknad.
Når omgrepa nyreligiøsitet og urfolksnaturreligion knytast saman i læreplanen handlar det akkurat
om dei prosessane som her løftast fram. Konstruksjonen av urfolk som naturfolk inngår i ein
primitivistisk tendens med band langt attende i tid og ein kjernearena for denne typen uttrykk er
nettopp nyreligiøsiteten der urfolk idealiserast og løftast fram som førebilete så vel i religiøse som i
sekulære samanhengar.
Avrunding
Religion i dei samiske samfunna i dag er eit mangfaldig fenomen. Nokre er kristne - på fleire ulike vis.
Nokre praktiserer ulike former for det me kan kalla nyreligiøsitet, medan andre ikkje bryr seg om
religion i det heile. For enkelte er det viktig å trekkje fram den samiske dimensjonen ved religionen utan at det er fort gjort å definere kva ein samisk dimensjon er eller kan vere.
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KONTEKSTUELLE JESUS-BILDER
Halvor Moxnes
Kan en muslim skrive en bok om den historiske Jesus? Dette spørsmålet sto sentralt hos mange da
boken Zelot. The Life and Times of Jesus of Nazareth (2013) ble lansert, og aller mest i det skandaløse
intervjuet på Fox News, der forfatteren, Reza Aslan, ble utsatt for fullstendig mistenkeliggjøring av at
han, som muslim, hadde skrevet en bok om Jesus. Dette var et eksempel på en tenkning basert på
skillene mellom «de» og «vi», og der Jesus er «vår»; han tilhører den vestlige, kristne verden,
muslimer må ikke komme her!
Boka til Reza Aslan viser hvordan Jesusforskningen fortsatt spiller en viktig rolle som identitetsmarkør
for kristne, også i negativ forstand, som i forhold til muslimer. Men også den positive mottakelsen i
mange amerikanske aviser er problematisk, boka er blitt hypet opp som et nytt, originalt bilde av
Jesus: Jesus var en opprører mot romersk herredømme, både gjennom sin forkynnelse av Guds rike,
og av inntoget i Jerusalem og angrepet på selgerne på Tempelplassen, innskriften på korset (Jesus fra
Nasaret, jødenes konge) viste at romerne henrettet ham som en som gjorde krav på å være jødenes
konge. Det var først etter hans død og troen på oppstandelsen at disiplene forkynte ham som en
religiøs leder med et fredsbudskap.
Men dette er ikke nytt! Tvert imot var dette ideen bak en av de aller første fremstillinger av den
historiske Jesus, av Hermann Samuel Reimarus, «Fragmenter», som var så kontroversielle at de ble
først utgitt etter hans død (1774-78). Etter at denne hypotesen hadde blitt avvist av senere forskning,
ble den tatt opp igjen S.G.F. Brandon i 1967 i en bok med tittelen Jesus and the Zelots, som koblet
Jesus med den jødiske opprørsbevegelsen selotene. Det er denne linjen Aslan fortsetter, når han
bruker tittelen Zelot, selv om han understreker at Jesus, i motsetning til selotene, sto for en ikkevolds linje.
Aslans bok er svært godt skrevet (Aslan er lærer i ‘creative writing’), den kan leses omtrent som en
historisk roman, den har et bredt noteapparat som viser at den er en popularisering av mye kjent
forskning, men den er delvis ukritisk til kildekritikk og mangler den nyeste Jesus-forskningen. Til tross
for kritikken fra Fox News er det ingenting som angir at dette skulle være en ‘muslimsk’ bok; den har
ingen muslimske perspektiver på Jesus, men bygger på den etablerte historiske Jesusforskning, som
hovedsakelig er skrevet av kristne og i noen grad jødiske forskere.
Men det finnes både muslimske kilder og muslimske perspektiver på Jesus. For de fleste kristne er
de lite kjent. Professor Oddbjørn Leirvik er en internasjonal ekspert på temaet, med Images of Jesus
Christ in Islam (1. utgave 1999, 2.utgave 2010). Han skrev "Jesus som muslim" i Religion og livssyn i år
2000 (4:2000, s. 16-22), men det er så lenge siden at det er grunn til å trekke fram hovedtrekkene i
boka (se http://www.bloomsbury.com/us/images-of-jesus-christ-in-islam-9781441190826/ ). Islam
som en monoteistisk bevegelse i Arabia i det 7. århundre brukte mange trekk fra de monoteistiske
samfunnene jødedom og kristendom som var utbredt på den arabiske halvøy (cf. forestillingen
«Abrahams barn» med Svein Tindberg). Samtidig ble tradisjonene fra jødedom og kristendom satt
inn i en islamsk kontekst, og fremstillingene av bibelske figurer ble tilpasset bildet av Muhammad.
Det gjorde de bibelske skikkelsene fra Det gamle testamentet mer egnet enn Jesus. De trekk som var
mest utfordrende var troen på Jesus som Guds sønn, og Jesu lidelse og død. Jesu tragiske lidelse var
uakseptabelt for Islam, den stemte ikke overens med Guds seier over ondskapen på jorden, og ville
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bety at Gud ikke hadde makt. Og den kristne tro på Jesu guddom var selvsagt uakseptabel, i islamske
kilder var Jesus bare en menneskelig skikkelse.
Men innenfor disse rammene ble Jesusskikkelsen utformet på mange ulike måter i kildene og i
moderne presentasjoner. Leirvik starter med de klassiske kildene, først Koranen som forteller om
fødselen ved Maria, ved Guds makt. Det fortelles om Jesu mirakler og helbredelser, men lite om hans
lære, og det er polemiske utsagn mot at Jesus skulle være Guds sønn. I samlingen av fortellinger om
Muhammad, Hadith, fremstilles Jesus som en sann muslim. Det finnes også en stor samling Jesus-ord
(agrapha) der mange understreker Jesu asketiske lære. Det er også forskjeller på Jesus-bildene
innenfor hovedretningene sunni- og shia-islam, shia-islam legger sterkere vekt på Jesus som asketisk
visdomsprofet og mystiker. Dette er dominerende også i sufismen, der Jesus er et ideal som
omvandrende asket og visdomslærer, og en rollemodell for kjærlighet.
Leirvik understreker hvordan Jesus-bildene i disse kildene dels blir preget av indre-islamske
forskjeller i teologi og fromhet, og dels av eksterne forhold, oftest konfliktfylte, til kristne kirker.
Dette er trekk som blir forsterket i moderne fremstillinger. Leirvik studerer særlig Jesus-bilder hos
indiske muslimske forfattere fra slutten av 19. århundre, og egyptiske filosofer og teologer fra midten
av 20. århundre. I begge tilfeller er konteksten for fremstillingene avgjørende. De indiske Jesusbildene er i stor grad preget av protest mot den aktive (noen vil si aggressive) protestantiske
misjonsforkynnelsen i 19. århundre, og benyttet også den radikale bibelkritikken hos protestantiske
forskere mot det kristne Kristusbildet. Slutten av 19. og begynnelsen av 20. århundre var også tiden
for mange «apokryfe» evangelier, f.eks. om Jesus som dro til Kashmir etter (den mislykkede)
korsfestelsen (noe Ahmadiyya muslimene hevder). Mest kjent er det såkalte Barnabas-evangeliet,
som muslimske teologer hevder er fra antikken, mens kristne/vestlige forskere daterer det til senmiddelalder eller tidlig moderne tid fra Spania. Forfatteren fremstiller en kristologi som er i
overenstemmelse med Koranen: Jesus avviser at han er Guds sønn, han forutsier Muhammads
komme og forteller hvordan Gud reddet ham fra korsfestelsen. Leirvik foreslår at det ligger en antikolonialistisk protest bak Barnabas-evangeliet, rettet mot spansk kongelig katolisisme etter
utdrivelsen av muslimer fra Spania.
Jesus-fremstillingene til egyptiske filosofer og teologer på 1950-60-tallet kan kanskje også sees i en
politisk-kulturell kontekst, innenfor en situasjon preget av arabisk nasjonalisme og med lite konflikt
mellom muslimer og kristne i Egypt. Al-Aqqad’s The Genius of Christ (1953), står i sammenheng med
tilsvarende bøker om Muhammad og andre muslimske helter, og legger vekt på universelle verdier
som kjærlighet og samvittighet. Særlig vekten på samvittigheten som avgjørende instans fungerer
også som en intern kritikk innen islam, mot rigorøse lovregler. Al-Aqqad’s bok er dermed et eksempel
på at Jesus-fremstillinger også kunne spille en rolle innad i indre-muslimske konflikter, og ikke bare
som markører mot kristne.
I siste del av boka er Leirvik opptatt av hvilken rolle Jesus/Kristus-fremstillinger spiller i den religiøse
dialogen mellom kristne og muslimer, og der forholdet mellom Jesus og Muhammad spiller en
avgjørende rolle (se også "Jesus og Muhammad: Konflikt, konvergens, komplementaritet". I Kirke og
Kultur 3: 2011, s. 187-201.) I en situasjon der trykking av Muhammad karikaturer blir selve
kjennetegnet på vestlig demokrati kan det være nyttig å bli minnet om hvor nødvendig denne
dialogen er.
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Leirviks bok viser hvordan historisk kontekst og aktuelle interesser former bildene av Jesus. Det er
tilfelle ikke bare når det gjelder muslimske fremstillinger. Det er de siste årene kommet en rekke
studier som tar opp resepsjonshistorien og undersøker Jesus fremstillingene fra ulike ståsteder.
Noen av viktigste arbeidene er kommet fra historikeren Susannah Heschel som har tatt opp
forskningshistorien til den historiske Jesus fra et jødisk perspektiv. Den siste generasjonen har jødiske
forskere som David Flusser, Geza Vermes, Paula Fredriksen, Amy-Jill Levine bidratt til å plassere Jesus
innenfor det jødiske miljø i 1.århundre, og dette er bidrag som i stor grad er blitt akseptert av mange
Jesus-forskere. Men dette var lenge ikke tilfelle, og i boken Abraham Geiger and the Jewish Jesus
(1998) viser Susannah Heschel hvordan kristne Jesus-forskere i 19. århundre overså og ikke ville ta
opp synspunktene til jødiske forskere. De protesterte mot at Jesus ble fremstilt i motsetning til
jødedommen, med svært negative bilder av fariseere og skriftlærde. Den jødiske posisjonen, fra
historikere som Abraham Geiger og Heinrich Graetz, var at Jesus var en fariseer og at han sto helt
innenfor jødedommen. Samtidig fant de at det var en vektlegging av jødisk tro hos Jesus som
avspeilet hans kontekst i Galilea, og som var forskjellig fra (andre) fariseere: det gjaldt hans misjon
blant de fattige og utstøtte, og at han var fylt av ånden og drev ut onde ånder.
Jesu bakgrunn i Galilea sto sentralt også hos protestantiske, tyske Jesusforskere som Heschel
studerte i sin neste bok, The Aryan Jesus, Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany. 2008.
Boken er en grundig arkivstudie av «Instituttet for studium og utryddelse av jødisk innflytelse på
tyske kirkeliv» (Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche
kirchliche Leben) som ble grunnlagt av den kjente tyske forskeren på det nye testamentet Walter
Grundmann i 1939. Sentralt i instituttets arbeid sto å fjerne Jesus mest mulig fra jødedommen. Et
eksempel på det var Grundmanns bok Jesus, der Galiläer, und das Judentum, Leipzig, 1940.
Spørsmålet om befolkningen i Galilea var diskutert blant historikere i det 19. århundre. De hadde en
hypotese om at da Galilea ble erobret av assyrerne i 733-32 ble deler av folket deportert og andre
folkegrupper flyttet inn, slik at Galilea fikk en blandingsbefolkning. Disse teoriene ble utnyttet
ideologisk til å foreslå at Jesus derfor kunne være av ikke-jødisk, ja, til og med av arisk avstamning.
Fra siste del av 19. århundre var rase blitt stadig viktigere som identitetskjennetegn. Det historiske
arbeidet til Grundmann og hans institutt fikk aktuelle konsekvenser. Ved å fjerne Jesus rasemessig fra
jødene i 1. århundre kunne han bli identitetssymbol for ariske tyskere i det 20. århundre, og jødene
kunne bli utlevert til forfølgelse og utryddelse på grunn av sin rase. Heschels grundige
dokumentasjon av arbeidet i Grundmanns institutt og måten hun plaserer det i en bredere ideologisk
kontekst av rasetenkning og naziregimets jødepolitikk er deprimerende lesning.
Selve begrepet „rase“ til å karakterisere mennesker ble totalt diskreditert etter andre verdenskrig og
særlig i europeisk antropologi erstattet med „etnisitet“. I USA er „rase“ imidlertid fortsatt i bruk,
både i faglig terminologi og i dagligtale og angir et av de viktigste skillelinjene i det amerikanske
samfunnet. Derfor blir rase også ett skille som går inn i religionen. I The Color of Christ. The Son of
God and the Saga of Race in America, (2012) studerer Edward J. Blum and Paul Harvey
sammenhengen mellom Jesus-fremstillinger og spørsmålet om rase i USA. Boka dekker en historie på
tre hundre år, så det er bare mulig å trekke fram noen eksempler.
Det første er fra begynnelsen av 19. århundre og slaveriet i sørstatene. Hvite misjonærer kom til
plantasjene og forkynte en hvit Jesus som var en lydig tjener. Hensikten var både å gjøre slavene
kristne, og til å bli mer lydige som slaver. Håpet var at troen på Jesus ville styrke slaveriet som
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system, og å få slavene til å akseptere sin harde skjebne. Blum og Harvey har lykkes i få finne fram til
utsagn fra mange slaver som viser at dette ikke slo til. Mange slaver tok bildet av den lidende Jesus
og anvendte det på seg selv, og pekte på hvordan han overvant både lidelsen og slaveriet, og gav
dem en uendelig verdi. Til tross for at han var hvit, så de Jesus som slavenes venn, han var en god
herre, i motsetning til onde slaveeiere. Dermed snudde den hvite Jesus slaveriet og dets struktur opp
ned. Men noen få stemmer som protesterte mot at Jesus ble fremstilt som hvit fikk ikke
gjennomslag.
Tiden etter den amerikanske borgerkrigen og opphevelsen av slaveriet, ble et tilbakeslag for de
tidligere slavenes situasjon, med hvit makt og motsetning også til immigrasjon av jøder og sør- og
øst-europeere, som faktisk ikke ble regnet som ekte «hvite». Jesus ble derfor tegnet i bilder som
styrket identiteten til de «ekte» hvite, protestantiske anglo-amerikanere. Dette var tiden for den
«nordiske Jesus», som var maskulin, og som også (som den ariske Jesus i Tyskland) sto i motsetning
til en jødisk Jesus. Kunstneriske fremstillinger av Jesus var viktigere enn litterære når det gjaldt å
måle folks holdninger. Selve hovedeksemplet på den nordiske Jesus i amerikansk populærkultur er et
Kristus-hode av Warner Sallman, en illustratør og reklametegner som i 1941 malte det som ble
tidenes mest populære Kristusbilde, trykket i 500 millioner eksemplarer! Kristus har langt, blondt hår,
skjegg, maskuline trekk og blå øyne.
Spørsmålet om Jesu rase ble brennende under borgerrettighetskampen på 1960-tallet. Martin Luther
King ble utfordret med spørsmålet: «Hvorfor skapte Gud Jesus som hvit, når flertallet at verdens folk
er ikke-hvite?» I svaret sitt bekreftet King at han mente Jesus var hvit, men understreket at hans
karakter var viktigere enn fargen på huden hans, rettferdighet var viktigere enn rase. Men dette
svaret var ikke tilfredsstillende i lengden, rase og hudfarge er en viktig del av identiteten, så hvordan
kunne svarte identifisere seg med en hvit Jesus? James H. Cone er en tidlig og framtredende
talsmann for Black Theology, sa at inkarnasjonen innebar at Jesus er der de undertrykte er, og siden
svarte i USA er undertrykket på grunn av at de er svarte, må Jesus være svart – på samme måte som
han var en foraktet jøde i 1. århundre. For Cone er spørsmålet om Jesu rase ikke først og fremst
historisk, men teologisk: det er inkarnasjonen, Jesu identifikasjon med lidende mennesker som gjør
det nødvendig at han er svart.
Bøkene til Leirvik, Heschel og Blum & Harvey gir hjelp til å forstå virkningshistorien til Jesusframstillinger i historie og ideologi. De gir et nyttig korrektiv til de utrolige mengder av Jesus-bøker
som vil føre leserne tilbake til 1. århundre. Disse bøkene viser hvordan historie og aktualitet henger
sammen, og hvilken betydning framstillingene om Jesus har, både religiøst, kulturelt og politisk.
Halvor Moxnes
Professor (em.), Teologisk Fakultet, Universitet i Oslo
halvor.moxnes@teologi.uio.no

14

HEILAGE TEKSTAR OG ABRAHAMITTISK MONOTEISME
Tor Vegge
Heilage tekstar fins jo i dei fleste religiøse tradisjonane, men dei fungerer noko ulikt. I vår familie av
abrahamittiske religionar har dei heilage tekstane ein plass som heng saman med monoteismen i
desse religionane.
Det har stor verdi å samanlikna fenomen i religionar. Myter, riter og etikk kan samanliknast på tvers
og slike samanlikningar er interessante og opplysande. Men ein slik arbeidsmåte kan også fremja
oppfatningar om at religionar i bunn og grunn er ganske like. Religionar har bestemte funksjonar som
dei fyller. Ytre sett er dei ulike, men dei fyller eigentleg dei same behova i enkeltindivid og samfunn.
Slike synsmåtar kan finnast i religionsvitskapelege framstillingar og i læreverk for skulen. Det er noko
sant og sakssvarande i dette. Men heilage tekstar har funksjonar i jødedom, kristendom og islam som
gjer desse religionane særmerkte.
Heilage tekstar og monoteisme
Det kan vera fruktbart å sjå dei heilage tekstane i samanheng med den monoteismen som er utvikla i
dei abrahamittiske religionane. Det er ein type monoteisme som ikkje verkar særleg vennleg i høve til
pluralitet. Saka er diskutert av Jan Assmann, ein kjennar av egyptisk religion og gammal israelittisk
religion. Han har skrive ei bok som i engelsk omsetjing har fått tittelen The Price of Monotheism
(Assmann 2010). Det er eit poeng for Assmann at monoteisme er ein idé som kjem til uttrykk
innanfor religionar og kan prega religionar. Den originale meininga i ideen er ikkje at det berre fins
ein gud, men at ved sida av den eine sanne Gud, fins det berre falske gudar, guddommar som det
også er strengt forbode å tilbe (Assmann 2010:34).
Det er vidare eit poeng for Assmann at ein monoteistisk idé har vanskar med å etablera seg i andre
former enn i ein skriven tradisjon. Han etablerer seg ikkje først som ein institusjonalisert religion.
Innan religionar fins ikkje polyteisme som ein konstituerande idé på tilsvarande måte. Ingen religion
har hatt polyteisme som den sentrale del av ei vedkjenning slik dei abrahamittiske religionane brukar
monoteismen. Polyteisme og monoteisme er ikkje samsvarande omgrep. Monoteisme er ein
styrande idé, medan polyteisme viser til religiøs praksis som i ein viss forstand står i opposisjon til
denne ideen (Assmann 2010:35).
I følgje Assmann kan ein nå monoteisme på i to ulike vegar. Den eine er ei utviklingsline som leier til
ein inkluderande monoteisme, ein monoteisme som er eit modent stadium av polyteisme. Den andre
er ein revolusjonær veg som leier til ekskluderande monoteisme. Denne kjem ein til gjennom eit
revolusjonært brot med det som var. Det å skilja skarpt mellom sann og falsk religion høyrer berre til
i denne ekskluderande monoteismen (Assmann 2010:36). Nå er det kanskje slik at begge desse
formene kan finnast innan same religion, men ekskluderande monoteisme har vore sterk innan
jødedom, kristendom og islam. Uansett korleis dette hende i historia, presenterer tekstane i den
hebraiske bibelen det slik at monoteismen etablerte seg i ei revolusjonær handling (Assmann 2010:,
37). I den hebraiske bibelen (og i GT) er monoteismen knytt til Moses. Ideen er revolusjonær og skil
mellom sann og falsk religion. Han har fått det kanskje tydelegaste uttrykket i historia om flukta frå
Egypt. Egypt står for den heidenske verda, ei verd av religionar som monoteismen markerer seg mot
(Assmann 2010:35). Og han har sitt viktigaste uttrykk i ein tekst.
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Ekskluderande monoteisme i heilage tekstar
Denne diskusjonen om monoteisme er viktig for forståing av heilage tekstar. Han heng samen med
korleis jødedom, kristendom og islam utvikla seg og den funksjonen dei heilage tekstane fekk. Den
faktiske historia til dei tre religionane er samansett og har hatt mange impulsar. Men den samlinga av
tekstar som har fått status som heilage i tradisjonen, normerer kva for impulsar som er sanne og
ekte. Den ekskluderande monoteismen talar med tydeleg stemme i dei heilage tekstane. Det hindrar
ikkje at både jødar, kristne og muslimar i dagens kulturelle og politiske situasjon leitar fram moment i
tekstane som favoriserer toleranse og pluralisme (sjå t.d. Hussain 2003). For både tekstar og
tradisjonar blir tolka. Utan tolking lever dei ikkje. Enkelttekstar blir tolka på nytt og det samla
uttrykket til eit korpus av heilage tekstar endrar seg med interessene til lesarane. At ein
ekskluderande monoteisme har tala sterkt i tekstane hindrar heller ikkje at det er legitimt å arbeida
for å endra religionen sitt uttrykk mot det meir inkluderande.
Slike lesingar krev vel likevel å stryka tekstane mot håra. Det krev å lesa bevisst kritisk til tydelege
forfattarstemmer i tekstane. Det verkar opplagt at denne forma for ekskluderande monoteisme, i
den grad ho har innverknad på tenkemåte og handlingar, er ei utfordring for forståing og fredeleg
sameksistens mellom menneske og grupper som høyrer til dei ulike tradisjonane. Ho er ei utfordring
for ei sakssvarande undervisning i skulen, ei undervisning som ideelt sett skal vera prega av innbyrdes
respekt og toleranse. Dei vestlege samfunna og skulekulturane våre er uttala pluralistiske og ein slik
pluralistisk idé er ei utfordring for denne typen monoteisme.
Monoteisme og det heilage
Eg vender tilbake til Jan Assmann. Assmann gjer ein analyse der han peikar på det han kallar
psykohistoriske konsekvensar av monoteisme. Eit religiøst skifte som er representert ved den
israelittiske og jødiske monoteismen kan omtalast som ei vending frå ritual til tekst. Teksten i dei
kanoniserte skriftene får ei overordna rolle medan riter er redusert til å vera støttande og
supplerande. Vekta er flytta frå rite og immanens til tekst og transcendens. Dette kan også tolkast slik
at det heilage er flytta frå ritene og det immanente til det transcendente og dei kanoniserte tekstane.
Religionar med fokus på riter og det immanente ser også det heilage i det nærverande. Etter rituell
reining kan menneske, ofte prestar, koma i kontakt med det heilage. Det heilage er manifest i det
synlege, men i det synlege og nærverande er det tydelege skilje mellom det profane og det heilage.
Desse skilja er borte eller verdien deira er nedgraderte i dei monoteistiske religionane. Set på
spissen: det einaste som framleis gjeld som heilagt i den synlege verda er heilag skrift (Assmann
2010:104–106). Dei aktuelle versjonane av jødedom, kristendom og islam er meir samansette enn
dette, men det enkle mønsteret seier likevel noko om markante drag i dei same religionane.
Skriftene formidlar den intime kontakten mellom dei truande og den eine guden. Og den eine guden
toler heller ikkje andre guddommar som konkurrentar. Det verkar innlysande at slik intoleranse i
gudsrelasjonen gjev utfordringar for toleranse og fredeleg sameksistens mellom grupper som
representerer religionane. I praksis har det vore og er det mogeleg for jødar, kristne og muslimar å
leva fredeleg saman. Men det er heller ikkje vanskeleg å finna motivasjon i teologi og i heilage tekstar
for markering av grenser.
Kritisk lesing av heilage tekstar
Litteraturhistorisk og litteraturkritisk lesing av Bibelen er etablert i bibelvitskap og i teologiske
utdanningar. Slik lesing støttar sjeldan opp under tradisjonelle oppfatningar om tekstane sine
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historier, tradisjonelle oppfatningar som gjerne legg vekt på det særeigne, guddommelege og heilage
ved tekstane. Ein tilsvarande kritikk fins også i Koran-vitskap knytt til vestlege universitet. Historisk og
litterærkritisk lesing av tekstane flyttar dei inn i litteraturhistoria i den tida dei blei til og flyttar det
religiøse utrykket til dei som skreiv inn i den samtidige kultur- og religionshistoria. Det er då ikkje slik
at heile eigenarten forsvinn, men det blir vanskeleg å argumentera for at tekstane skil seg prinsipielt
frå samtidige tekstar. Tekstane er skrivne innan etablerte sjangrar, og semantikken føreset at ord og
uttrykk tyder det same som i etablert språkbruk. I denne samanhengen blir det umogeleg å byggja
opp teksten sin autoritet ved å visa til eit særeige språk eller særlege kvalitetar som gjeld stil. Ein kan
heller ikkje visa til særlege innhaldsmessige kvalitetar som at tekstane inneheld kunnskap og aller
helst visdom som ikkje fins og ikkje kan finnast i andre tekstar.
Dette har følgjer for konseptet heilag tekst. Ingen heilage tekstar har vore heilage heilt frå dei blei til.
Dei har hatt religiøst innhald og vore brukt i religiøse samanhengar. Men ”religiøst” seier ikkje så
mykje her, for skiljet mellom religiøs og verdsleg litteratur er relativt nytt. Heilage tekstar blir heilage
tekstar. I fag og undervisning må ein i tillegg gå ut frå at heilage tekstar er blitt til slik litterære tekstar
vanlegvis blei til. Det utplukkar ikkje at dei første tekstbrukarane opplevde at tekstane hadde noko
guddommeleg ved seg, og slike element kan spela ei rolle for medlem i trussamfunnet når dei tenker
på eigne heilage tekstar.
Dersom dei heilage tekstane har ein såpass sentral funksjon, blir også den typen kritisk lesing der den
heilage dåmen liksom vert borte, særleg utfordrande for religiøs identitet i trustradisjonen. Tilhøvet
er ikkje så enkelt at denne kritikken finn stad utanfor trustradisjonen slik at det er snakk om ein
kritikk utanfrå mot oppfatningar som fins innanfor tradisjonen. Dette kan ikkje forståast
sakssvarande ved hjelp av modellen som skil mellom innanfråperspektiv og utanfråperspektiv. Når
det gjeld kristendommens bibel er historisk og litterær lesing av tekstane utvikla av folk der dei fleste
definerer seg innanfor den kristne trustradisjonen. Bibelvitskap i teologiske, religions- og
kristendomsfaglege undervisningsløp er utenkelege utan slik lesing av tekstane. Dette er etablert for
den kristne bibelen, men gjeld også for den jødiske bibelen og slik kritisk lesing fins også i enkelte
miljø i tolking av Koranen.
Dette er utfordrande for jødedommen, kristendommen og islam. Fleire truande opplever at det
heilage blir profanert. Nå er det nok slik at dei truande opplever noko heilagt også ved andre ting
som forsamlingsrom og riter. Men dersom Assmanns analysar vist til ovanfor, er treffande, er desse
sekundære i høve til dei heilage tekstane. Når dei heilage tekstane er innlemma i den allmenne
litteraturhistoria, er det einaste som strengt tatt er heilagt, blitt profanert. Og den abrahamittiske
(mosaiske) monoteismen er utfordra ved dette. Det følgjer av den nære samanhengen mellom
monoteisme og heilag tekst. Religionane er utfordra i sjølve den ideologiske kjernen. Det blir aldri ei
tilfredsstillande løysing å konsentrera seg om andre heilage element. Det er den einaste Gud og den
kunnskapen guden har formidla i dei kanoniske tekstane som gjev desse andre tinga ein avglans av
heilagdom. Når heilagglansen til dei heilage tekstane dimmast, bleiknar også heilagdomen i det
andre.
Andre, også innan trussamfunnet, vil meina at historisk og litterær lesing er den einaste vegen å gå
om tekstane framleis skal ha ein levande funksjon i trussamfunnet. Ein kan velja å sjå det slik som
Paul Ricœur har uttrykt det at Bibelen ikkje er heilag på den måten at ein ikkje må røra ved han, men
teksten er heilag i den forstand at han er fundamental i kristendommen (Ricœur 1995:68f.).
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Undervisning
Det som er teikna opp her for heilage tekstar har sjølvsagt også relevans for undervisning. Om
heilage skrifter i jødedom, kristendom og islam fins det då ingen fast og systematiserbar kunnskap.
Det er ikkje enkelt for elevane å få kunnskap om ulike syn, drøfta dei og på grunnlag av det koma
fram til sjølvstendige standpunkt. Det er atskilleg meir sakssvarande å ha som læringsmål at elevane
skal bli kjende med problemområde. Somme tenkjer nok at lærarar og skule skal gje kunnskap som
inneheld svar på ting. Men det er kanskje vel så viktig å vera problemorientert. Elevar bør bli kjend
med kva spørsmål som kan stillast, kva for spørsmål som religionar og livssyn balar med.
Læreplanen for religion og etikk i vidaregåande opplæring definerer faget som eit kunnskapsfag og
eit haldningsdannande fag. I læreverket ”I samme verden” er læreplanen og karakteren til faget
religion og etikk omtala. Omgrepet ”drøfte” i læreplanen er der kommentert slik at eleven skal kunna
sjå ei sak frå ulike sider og koma fram til eit velgrunna, sjølvstendig syn (Kvamme et al. 2013:, 12).
Undervisning og læring ser enklare ut der lærestoffet ligg fast og kan systematiserast. Når det gjeld
dei heilage tekstane, fins det ikkje eintydige synsmåtar innan jødedom, kristendom eller islam. Det er
heller ikkje avklara korleis tilhøvet er mellom monoteisme og dei heilage tekstane. Her rører vi
snarare ved eit problemfelt som er i rørsle innan desse tradisjonane. Og det er ei rørsle og ein
dynamikk som også er influert av kontaktar mellom religionane og av diskusjonar og rørsler i den
allmenne kulturen. Her bør vi prøva å la elevane bli kjend med eit problemfelt og få kunnskap om dei
spørsmåla som kan stillast.
Emnet heilage tekstar leier rett inn det sentrale innhaldet i dei abrahamittiske religionane. Perspektiv
presentert ovanfor gjer det mogeleg å læra religion og etikk utan at religionar blir sett opp mot
kvarandre og utan at ein blir låst i skiljet mellom utanfrå og innanfrå. Læring kan også skje utan at
religion og etikk står fram som eit et etablert kunnskapsområde, men snarare som eit dynamisk felt
der sentrale livsspørsmål lever og blir forhandla i ulike relasjonar innan trustradisjonane, mellom
trustradisjonane og mellom trustradisjonane og andre uttrykk i kulturen.
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EN AKTIV OG KREATIV LÆRER?
Siw Fjelstad
Den 22. november 2014 arrangerte Religionslærerforeningen idéseminar og verksted under tittelen
Aktive og kreative religionslærere. Jeg fikk lov til å introdusere seminarets tema, - kanskje fordi det
på et styremøte kom som et ønske fra meg. Jeg skal her forsøke å begrunne dette ønsket. Et ønske vil
nødvendigvis ha røtter i personlige opplevelser, men etter hvert også noe mer funderte teorier om
en pedagogikk som i større grad tar utgangspunkt i hele mennesket.
Eksamensrelevant?
Siden 1985 har jeg hatt lærergjerningen som hovedgjerning, men jeg sto ved et kateter på Bergen
Handelsgymnasium allerede i 1982, da i praksis i tysk didaktikk. Det kom som et frivillig tilbud til dem
som den gangen mellomfagsstudenter, i håp om at flere skulle bruke universitetsutdanningen i
skolen. Begrunnelsene for å velge tysk som mitt første fag på universitetet, var mange, men kanskje
mest fordi jeg tidligere på Oslo katedralskole i tyskundervisningen hadde blitt kjent med tysk
litteratur og kultur, ikke fordi jeg fant en høyere mening i å bøye nomen og pronomen i ulike kasus.
Lektor Alf Glad hadde blant annet tatt oss med inn i Goethes Faust. Vi framførte scener fra
Hexenküche og sluttscenen i del 1. Størst inntrykk gjorde uten tvil Glads stemme som Gud; ist
gerettet! Jeg som hadde fått lov til å framføre Gretchens replikker, og på en måte var den som ble
gerettet, - tenkte lenge over dette, at om det fantes en Gud som var den som hadde skapt alt, var det
vel bare han som kunne dømme? Tyskundervisningen hadde berørt meg, den fikk meg til å reise til
Tyskland etter videregående, for så senere å studere tysk. Jeg husker spesielt den siste dagen i den
fagdidaktiske uken i Bergen. Jeg hadde fått lov til å forberede og undervise en hel dobbeltime. Med
egne erfaringer fra videregående, hadde jeg lagt opp til en økt der vi sammen framførte vers fra
Goethes Faust, og med en del forberedelser fikk jeg til og med noen av elevene til å synge og spille
Beethovens Lieder fra samme stykke. Jeg var langt oppe i euforien, da en elev rakk opp hånden fra
første rad, og spurte om det vi holdt på med var eksamensrelevant? Euforien ble erstattet med en
følelse av at det å være en god lærer nærmest var umulig, og jeg bestemte meg samme kveld for at
jeg måtte finne en annen arena enn skolen å jobbe i. Senere i livet har jeg ofte tenkt på at jeg glemte
de elevene som faktisk hadde sunget og framført Goethes tekster med tydelig bergensk aksent; Er
sah ihn, stürzen, trinken und sinken, tief ins Meer, og de hadde spilt piano til. For det er ofte slik at jeg
lettest fanger opp de kritiske kommentarene, og lar disse styre meg. Er det noen andre som også har
det slik?
Ved uten ild?
Nå ble jeg jo allikevel lærer etter hvert. Jeg har ved siden av tysk, nordisk, litteraturvitenskap, religion
og etikk, også en utdanning som teaterpedagog. En utdanning som jeg har hatt mye glede av, i hvert
fall i de årene jeg jobbet i ungdomsskolen. Foruten å bruke kreative og estetiske
undervisningsmetoder i større prosjekter der elevene sto på scenen i en helhetlig forestilling, så var
de kreative metodene en naturlig og selvfølgelig del av den daglige undervisningen, ikke minst for at
kunnskapene skulle befeste seg som en del av en holdning. Jeg var fullt klar over at ved å få elevene
til å bruke flere sanser, til å leve seg inn i ulike roller, ville jeg som lærer i større grad lykkes som
formidler av det jeg gjennom læreplanene var pålagt å formidle. Jeg vet ikke når jeg begynte å legge
vekk en del av den kreative undervisningen, men jeg vet at jeg etter hvert opplevde at jeg ikke fikk tid
til så mye kreativitet. Samtidig så mener jeg å oppleve at læringssynet hos elevene har endret seg. De
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har fått en forståelse av at læring i større grad er å lese til tester og prøver. Det er flere stemmer i
klasserommet som minner meg om eleven i Bergen, som egentlig spurte om det å bli kjent med en av
de største tyske forfatteres tanker og tekster, og å forstå, si fram og synge deler av disse tekstene på
tysk, var relevant for en eksamen som skulle vise kompetanser i tysk språk og kultur? Tilbake i
videregående der jeg nå er, med et større karakterpress enn i ungdomsskolen, er jeg redd for ikke å
dekke alle deler av faget. Fordi jeg er redd for at elevene ikke er godt nok forberedt til eksamen,
legger jeg nok for ofte «vedkubbene inn i peisen, uten å ha tent den kreative ilden» hos elevene.
Undervise for å berøre hele mennesket?
I fag som RLE og religion og etikk, der det holdningsskapende er en viktig del av formålet, så tenker
jeg at det vil være helt nødvendig å «tenne ilden», eller som jeg også velger å kalle det; å berøre. Jeg
mener vi må berøre for å skape holdninger. Vi kan motivere til en viss type læring gjennom
karakterer, og den som er mest opptatt av karakterene, vil vel antagelig ikke like lett se læring i det å
synge Lieder fra Goethes Faust? Men hva slags holdninger ligger det egentlig i det? Kan vi skape
holdninger som gjenspeiler toleranse, respekt og refleksjon gjennom jaget etter de gode
karakterene, eller de gode PISA-resultatene for den saks skyld? Vi kan kanskje få elever til å skjønne
at de må vise respekt, men å få dem til virkelig å føle et behov for å vise respekt krever vel mer? Selv
opplever jeg at kunnskap som blir levendegjort eller konkretisert estetisk berører meg, og i større
grad blir en del av meg. Ved ensidig fokus på innlæring av stoff gjennom en snever forståelse av de
såkalte grunnleggende ferdigheter, glemmer vi kanskje at mennesket, slik vi kjenner menneskeheten
i dag, har uttrykt seg og forstått seg selv gjennom ulike estetiske uttrykk? På et seminar for Den
kulturelle skolesekken i Sandefjord våren 2014, introduserte jeg i et innlegg begrepet; grunnleggende
estetiske ferdigheter. Dette for å få pekt på at estetikk er et grunnleggende behov, og at vi uten øving
i estetiske ferdigheter hindrer øving i kreativitet, noe som er en forutsetning i å løse nye problemer.
Jeg kunne slik sett også ha brukt betegnelsen kreative ferdigheter, som faktisk også er noe PISA
undersøker. I Norge kalles denne undersøkelsen bare problemløsning, jfr. udir.no; Norske elevers
kompetanse i problemløsning i PISA 2012. I Tyskland legger vekt på at denne undersøkelsen måler
noe annet enn de tradisjonelle skolefagene, og kaller undersøkelsen kreativ problemløsning, jfr.
OECD – Berlin; Die PISA-Studie 2012. Sonderauswertung zu kreativem Problemlösen. Tyskland skårer i
det øvre midtsjiktet, og de som her oppsummerer PISA 2012, gir uttrykk for at dette er viktig, da “Die
Lösung von Alltagsproblemen verlangt heutzutage weit mehr als nur die direkte Anwendung von
Schulwissen“. Altså, at de problemene elevene møter i hverdagen krever noe mer enn direkte
anvendelse av tradisjonell skolekunnskap.
Wenche Waagen, førstelektor ved instituttet for musikk på NTNU, var også til stede under seminaret
i Sandefjord, og påpekte der som ellers i sin forskning, at vi går i en felle ved å fokusere på lesing,
skriving og regning, om vi ikke ser disse ferdighetene som en del av en helhetlig kulturell
kompetanse.
Endre fokus?
Den såkalte Bamfordrapporten “Arts and Cultural Education in Norway”, som oppsummeres i” Kunstog kulturopplæring i Norge” i 2012, underbygger det jeg selv mener å ha observert i min egen
skolehverdag. Selv om rapporten var bestilt av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
(KKS), så var den også en del av senterets arbeid med Kunnskapsdepartementets strategiplan
Skapende Læring (2007-2010), og den peker på mye som er svært relevant for alle lærere. På side fire
i sammendraget leser jeg: «Rapporten peker på at økt fokus på og økt timetall i «basisfagene» har
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ført til redusert fokus på de estetiske fagene.» Nå kan vi kanskje ikke si at RLE/ religion og etikk
regnes til de estetiske fagene, men når elevene våre i mindre grad bruker og utvikler estetiske
ferdigheter, så kan det vel virke inn på elevenes syn på læring, og i verste fall frata dem varierte
muligheter for læring? På side fem i rapporten leser jeg: «Selv i de mest kreative skolene opplevde
man at presset om å fokusere på de såkalte kjernefagene, begrenset potensialet for kreativiteten.
Manglende kreative ferdigheter blant lærerne ble også sett på som en begrensende faktor». Videre
på side ti ser jeg at jeg får støtte av kolleger når jeg mener at det ensidige fokuset på noen
grunnleggende ferdigheter har hatt negativ innvirkning på en skole som ifølge Den generelle
læreplanen (1997) skal implisere hele eleven. Fokuset på PISA-resultatene har hatt uforholdsmessig
stor negativ innvirkning på praksis i kunst– og kulturfagene, mener lærerne. Dette til tross for at høy
kvalitet i kunst- og kulturopplæringen samsvarer med gode resultater i PISA- testene. Ja, for vi i
Norge har vært opptatt av PISA, men PISA har også vist at land som har kunst og kultur som en
naturlig del av skolehverdagen, også skårer bedre i de såkalte basisfagene. At den estetiske
dimensjonen har fått mindre plass i skolen, kan være et resultat av en misforstått nyttetenkning som
har preget og fortsatt preger samfunnet vårt, der estetiske uttrykk ikke blir sett på som nyttige, i
hvert fall ikke i skolen. Bamford påpeker at vi i for stor grad har overlatt kulturundervisningen til
fritiden og kulturskolen, og kommer i sin rapport med mange råd til skolen. Ikke alle råd vil være like
relevante her, men på side 16 og 17 i det allerede nevnte sammendraget, under punkter som gir råd
for en mer kreativ undervisning og læring, påpekes det at «det er behov for etterutdanning for
lærerne, slik at man kan få mer varierte undervisningsmetoder/pedagogikk i klasserommet», og at
man «må legge vekt på verdien av praktisk og kreativ læring, med hovedfokus på læring gjennom
praktiske erfaringer»
Et seminar for en aktiv og kreativ lærer i regi av Religionslærerforeningen kan være et signal om at vi
ønsker å legge vekt på verdien av kreativ læring. Ved at alle som er medlemmer i
Religionslærerforeningen gjennom medlemsbladet vil få noen smakebiter av det vi fikk oppleve i
november, vil vi kunne inspirere flere i et fag som jeg mener må berøre eleven for å kunne oppfylle
kravene om å skape holdninger som gjenspeiler toleranse, respekt og refleksjon. Vi som er lærere i
RLE eller religion og etikk, er kanskje akkurat lærere i dette faget fordi vi mener at det har verdier i
seg som er viktige for å kunne skape en forskjell for eleven og for samfunnet? De muntlige fagene
RLE og religion og etikk gir oss hver skoleuke muligheten til å skape et rom for en undervisning som
kan berøre elevene slik at det kan gjøre en forskjell.
Kilder
Bamford, Anne: Sammendrag på norsk av kartleggingen, Kunst- og kulturopplæring i Norge, av “Arts and Cultural Education
in Norway”; (2012)
http://www.kunstkultursenteret.no/sites/k/kunstkultursenteret.no/files/cf01b8a9a6e21a613af60e695bdb25f1.pdf
(01.01.2015)
Waagen Wenche; Kunstfaglige læringsprosesser – en vei til livskompetanse (NTNU)
http://www.noku.no/sfiles/7/75/1/file/wenche-waagen.pdf (02.01.2015)
Udir.no ; PISA-rapport oppsummert: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/Universitetet-i-Oslo-ILS/PISA-2012Norske-elevers-kompetanse-i-problemlosing-/ (02.01.2015)
OECD – Berlin - PISA: Beim kreativen Problemlösen liegen deutsche Schülerinnen und Schüler im oberen Mittelfeld;
http://www.oecd.org/berlin/presse/pisa-2012-problemloesen.htm (02.01.2015)
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SJOKOLADEMEDITASJON
Rita Knutsen Ims
Til læreren
Dette undervisningsopplegget forsøker å aktualisere den rituelle dimensjonen ved religionsfaget uten
å krysse sårbare grenser for den enkelte elevs, lærers eller foresattes tros- og livssynsintegritet. Det
er vanskelig å finne måter å undervise i RLE og religion og etikk på som både kan gi et ”nøytralt” og
engasjerende innblikk i de sanselige og rituelle sider ved tro og overbevisning. Sjokolademeditasjon
er en forholdsvis enkel øvelse som gir elever en annerledes opplevelse av faget. Her får de smake,
øve seg på å sitte stille i fellesskap og de får en enkel innføring i meditasjonsteknikker. Min erfaring
er at mange setter stor pris på dette i en hektisk skolehverdag. For en mer utførlig begrunnelse for
øvelsen kan du lese artikkelen som stod på trykk i Religion og livssyn årgang 22, 2010 Nr 3.
Hva trenger du?
- Sjokolade, eventuelt alternativt godteri eller frukt for dem som har allergier eller andre
former for matintoleranse. Det er viktig at godteriet ikke bråker i munnen og at det tar litt tid
å fortære det.
- Meditasjonsklokke, eller et annet instrument som lager en fin lyd.
- Fine skåler, gjerne to, til å ha godteriet i.
- Servietter til å legge godteriet på.
Hvordan organiserer rommet og elevene?
Få hjelp av elevene til å rydde rommet, pulter, stoler og sekker må ryddes inn til veggene slik at det
blir en stor åpen flate midt i rommet. Flaten må være stor nok til at elever og lærer sammen kan
danne en tilnærmet perfekt sittesirkel. Når rommet er klart må deltakerne forberede seg fysisk ved å
ta av seg sko, kneppe opp stramme knapper i buksa ol. Det er viktig at pusten får strømme fritt når
man sitter på gulvet.
Før meditasjonen starter kan det lønne seg å bruke tid på oppvarmingsøvelser og eller gi en kort
innføring i grunnleggende meditasjonsteknikker med fokus på pusteøvelser. Når alle er klare til å
sette seg ned går innleder, dvs. lærer over til å forklare hva som skal skje. Det er et poeng å forklare
framgangsmåten grundig før dere setter i gang, da går gjennomføringen bedre. Vær oppmerksom på
at noen elever vil slite med konsentrasjonen, de vil få latterkrampe og oppsøke andres blikk for å dra
med seg andre ut i «uføret». Dette er helt normalt, når det skjer er det viktig at du som lærer er mildt
overbærende. Lær elevene teknikker for hvordan de kan unngå fnising.
Innleder forteller:
•
•

Dette er en øvelse i oppmerksomhet mot en selv, mot hverandre og mot sjokoladen.
Vi sitter i ring, i «meditasjonsstilling». Det varierer hvordan dere vil sitte, men det er et poeng
å sitte med rak rygg, slik at dere får luft ned i magen når dere puster. Jobb med sittestillingen
din, den skal ikke være smertefull, men du skal heller ikke kose deg. Innleder bør
demonstrere ulike sittestillinger, f.eks.: Sitt med beina under dere (den beste måten er å sitte
på leggene, men dette kan gjøre vondt for dem som ikke er vant til teknikken) eller i en

23

•
•

•
•

•

variant av skredderstillingen (yoga). Plasser gjerne hendene sammen i mudras, ulike
buddhistiske håndstillinger, lærer demonstrer.
Når en er i meditasjonen kan det hjelpe på konsentrasjonen å holde fokus på pusten, følg
pustens rytme. Pust inn og ut gjennom nesen og la pusten være like lang på inn- og utpust.
Dersom uvedkommende tanker dukker opp skal du ikke avvise disse, men hilse dem som en
venn som kommer innom, men som straks skal gå videre. Dvel ikke ved tankene, konsentrer
deg om pusten og når det blir tid for å spise sjokolade kan du konsentrere deg om smaken av
sjokoladen.
Vi skal takke ordløst, men fysisk med kroppen og hendene. Når en får og når en har gitt ved å
legge hendene mot hverandre og bukke, wai-hilsen.
Før vi begynner å meditere å viser innleder og en elev hvordan en skal takke, hvordan en skal
ta sjokoladen, hvor den skal plasseres og hvordan skålen skal leveres videre. Dersom gruppen
består av mer enn 15 mennesker er det lurt å ha to skåler slik at skålene kan sendes rundt
simultant. Gi en skål til den elevene som sitter tvers over sirkelen for den, ideelt sett skal
begge skålene komme rundt til sistemann på likt.
Demonstrer slik: Lærer vender seg mot eleven som sitter til høyre, og eleven vender seg mot
lærer, begge legger hendene sammen i en wai-hilsen og bukker mot hverandre. Deretter gir
lærer eleven skåla med sjokolade, eleven setter skåla fra seg på gulvet, tar ut en sjokoladebit
som hun legger på servietten som ligger foran henne på gulvet, så vender hun seg mot lærer
og takker med samme teknikk, før hun vender seg til høyre og takker mot neste elev. Alle
skal takke tre ganger. Sjokoladebiten skal ligger i ro på servietten til alle har fått og til lærer
gir klarsignal om at godteriet skal i munnen. Det er bare lærer som skal snakke under
meditasjonen.

Gjennomføring av meditasjonen
•

•
•
•

Innlede med å slå tre ganger på oppmerksomhetsklokken. Etter det første plinget sier
innleder – nå begynner det, etter det andre plinget sier innleder – sett deg til rette, jobb med
pusten og sittestillingen og etter det tredje plinget – følg tonen inn i stillheten.
Innleder sender skål til høyre, (medhjelper tvers over sirkelen til sender skålen til høyre for
seg).
Når alle har fått, ringes det en gang med klokken. Innleder sier at nå skal vi spise, smake i
stillhet, gjerne med lukkede øyne.
Når innleder føler at vi har sitte lenge nok, avsluttes meditasjonen med ett slag på
oppmerksomhetsklokken hvorpå alle bukker inn i sirkelen mot hverandre med hendene
samlet.

Metasamtale
I metasamtalen snakker vi om hvordan dette var. Her er det viktig at vi lytter til hverandre og at en
og en har ordet. Relevante spørsmål til elevene kan være:
•
•
•
•

hvordan var dette?
hvordan smakte sjokoladen?
hvordan var stillheten?
hvordan var det å takke uten ord, og heller bruke kroppen?
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•

var noe vanskelig/fint/godt/hva likte dere?

Runde to
Etter metasamtalen spør jeg elevene om de har lyst til å prøve en runde til. Det pleier å være god
stemning for det, og ofte fungerer det meste bedre i runde to siden vi alt har vært gjennom
opplegget og vet hva som er utfordrende. Etter runde to er det også fint med en ekstra metasamtale.
Spør om hvordan de syntes det gikk i runde to? Gikk det bedre, dårligere, smakte sjokoladen
annerledes, var stillheten bedre etc. Det er viktig å gi elevene tid til å komme til ordet. Etter runde to
går det også an snakke litt om hva elevene vet om meditasjon. Og kanskje fortelle litt om hvordan
det blir brukt i forskjellige religioner. Her går det også an å trekke inn nyåndelighet og mindfullness,
begreper som kanskje elevene har hørt om?
Opphavet
Sjokolademeditasjonen er inspirert av te-seremonien slik den var praktisert på en av
Dharmagruppens retreater i 2004. Den er utviklet av Dialogsentret Emmaus, det som i dag heter
Kirkelig Dialogsenter som holder til på Olaf Ryes plass 7 i Oslo, og tilpasset for bruk i skolen av Rita
Knutsen Ims.
Kilder
Lillebø, Anne Anita, ”Stillheitsarbeid for born”, i Nytt Norsk Kirkeblad (NNK), nr. 6, 2007 (35 årg.), ss. 18-24. Utgis av Det
praktisk-teologiske seminar www.tf.uio.no/praktikum/nnk
Kirkelig dialogsenter, Olaf Ryes plass 7, 0552 Oslo http://www.kirkeligdialogsenter.no/
Ims, Knutsen Rita og Ims Steinar, «Sjokolademeditasjon» i Religion og livssyn årgang 22, 2010 Nr 3.

Rita Knutsen Ims (1973)
Lektor ved Kristelig Gymnasium i Oslo, rims@kg.vgs.no

25

RELIGION OG MAT
Gunnar Neegaard
Kategoriene i den jødiske kultur
I denne artikkelen vil jeg belyse den nære ideologiske sammenhengen mellom hellighetslovgivningen
i 3 Mosebok og skapelsesfortellingen i 1 Mosebok. Vi antar at «prestene» (P) er kilde og forfattere til
begge kapitlene. Videre antar vi at 500-tallet var tidspunktet for nedskrivningen. Lovstoffet bærer
imidlertid preg av å ha blitt til gjennom et langt tidsrom. 4 Vi snakker om jødedommens formative
periode. Dens grunnleggende kategorier foreligger ferdig. Både fortiden og fremtiden støpes nå i
tradisjonens form.
I disse to kapitlene eksponeres vi for kategoriene i den jødiske kultur, eller om jødisk religiøs ideologi.
Grunnen er at hellighetskravet er sterkt aksentuert og utgjør det bærende ideologiske fundamentet,
uansett hvilken merkelapp vi velger å bruke. Det er i 3 Mosebok («presteloven») vi finner de
prestelige kultiske lover og forskrifter. Det er her vi finner loven om rene og urene dyr. 5 Dette kapitlet
har satt dype spor etter seg i tre verdensreligioner, i jødedom, kristendom og islam. Det er kort vei
fra «loven om rene og urene dyr», og til utformingen av kosher-reglene i jødedommen.
Mitt utgangspunkt for å fortolke og forklare 1 Mos 1 og 3 Mosebok 11, er Mary Douglas´ teori om
rent og urent. «Sosialantropologer prøver å finne en omfattende og enhetlig forklaring på lovene om
rituell renhet. Den mest fullstendige forklaringen som har vunnet allmenn anerkjennelse, finner vi
hos Mary Douglas i Purity and Danger» 6 (1966). Jeg siterer her World Biblical Commentary der
hennes teori blir lansert som en mulig forklaring på spiseforskriftene i 3 Mosebok. 7 Bak
anerkjennelsen ligger et samvittighetsfullt arbeid med tekstene (!) og en overbevisende psykologisk
redegjørelse for den tankegangen som ligger til grunn.
Hellighetskravet
Det er i sin bok: Purity and Danger Douglas spesielt tar for seg 3 Mos 11. Hun innleder kapitlet med å
gjøre rede for de fundamentale prinsipper en meningsfull fortolkning må bygge på: Det at noe blir
vanhelliget, gjort urent, er aldri en isolert hendelse, hevder hun. Det kan bare forekomme i et
idésystem som er utviklet med stringens og konsekvens. Douglas hevder at spisereglene i 3 Mosebok
11 illustrerer disse prinsippene. Hun påpeker at det er hellighetskravet som begrunner hvorfor folket
skal skille mellom rene og urene dyr (v 44f). Kravet betyr noe langt mer enn at de skal passe på å
være rene og unngå å bli urene. Hellighet er et begrep som betegner folkets selvforståelse, påpeker
hun. Det er et ord som beskriver folkets identitet, og som inneholder de elementene som utgjør
denne identiteten. Et par viktige stikkord her er utvelgelse og atskillelse (5 Mos 7,6). Følg ikke
forskriftene til de folkeslagene som jeg driver ut for dere! De gjør alt dette, og jeg avskyr dem (3 Mos
20,23f). Det skillet som gjøres mellom rene og urene dyr, svarer til det skillet som gjøres mellom

Hans M. Barstad: En bok om Det gamle testamente. TF / UIO s. 17f
5 Mos 14, 3 -21 er en parallell-tekst til 3 Mos 11. Her nevnes uttrykkelig de dyrene man kan spise.
6 Douglas, Mary: Rent og urent. En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu. Pax Forlag. Oslo 1997
7 Hans M. Barstad omtaler hennes forklaringer som «langt mer sannsynlig» enn andres, og at «en slik forklaringsmodell har
mye for seg». Barstad s. 67f
4
5
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Guds folk, dvs. jødene, og folkene omkring, dvs. hedningene. 8 Stikkordet er hellighetskravet. Overalt
hvor spiselovene blir omtalt, blir dette aspektet fremhevet.
Ettersom hver bestemmelse innledes med hellighetskravet, må de også forklares med det samme
kravet, hevder Douglas. Det er et gjensidig motsetningsforhold mellom hellighet og forbannelse som
gir samtlige enkeltrestriksjoner full mening. Hun viser til at velsignelsene er roten til alt godt, og at
fraværet av velsignelse er opphavet til alt som er ondt og farlig. 9
Atskilt, perfekt og helt
Dette er forestillinger vi kjenner godt. Poenget for Douglas er imidlertid selve polariteten i
tenkesettet. «Hellighet» (hebr. kadosh) er en guddommelig egenskap. Begrepets rot betyr «atskilt».
Men «hellighet» betyr også helhet, fullstendighet eller fullkommenhet. Når vi leser tekstene, blir vi
stadig minnet om ideen om fysisk perfeksjon. Offerlammet må være uten lyte, presten må være uten
fysisk mén, kvinner som har født, må gjennomgå en renselse; urin, blod, sæd, avføring - betinger
renselse, spedalske må isoleres, døde må ikke røres osv. Renselse var påkrevet i en rekke sosiale
sammenhenger: særlig i tilknytning til tjenesten i templet og som soldat. Begrunnelsen er: Dere skal
være hellige, for jeg er hellig! 10 Hellighet er altså eksemplifisert ved helhet og fullstendighet.
Hellighet er enhet, integritet, perfeksjon av det enkelte individ og av det enkelte slag. Hellighet
krever derfor at det hersker pinlig nøyaktighet og orden i alle forhold. Tilsvarende er det motsatte av
hellighet: uorden, forvirring, sammenblanding og kaos. Derfor rammes alle hybride arter og hybrid
adferd i alle former av forbannelse, både blant mennesker og dyr.
Ren og uren mat
Spørsmålet om ren og uren mat må forstås på dette grunnlag, hevder Douglas. Spiseforskriftene bare
utfolder metaforen om hellighet langs de samme linjer, for øvrig i likhet med mange av de andre
lovene i 3 Mos. Det sies intet i teksten om grisens skitne vaner, bare at den ikke tygger drøv. Det sies
heller intet negativt om dyrenes predatoriske karakter. Klassifiseringen gjøres kun på grunnlag av om
dyret beveger seg på naturlig måte for arten, om hvilket element det naturlig hører hjemme i, og om
det har en naturlig anatomisk utforming. Vel og merke med den tilføyelse at man med ordet
«naturlig», forstår det som er artsspesifikt, perfekt og helt. Typiske eksempler på det motsatte er
skapninger med fire føtter - og som flyr. Og ganske særlig dyr som kryper, bukter og snor seg på
bakken. Dette er så avskyelig at disse artene på det nærmeste er falt utenfor skaperverkets etablerte
orden! (Hab 1,14) De er som fisk på land, utenfor sitt rette element (v. 15). «Kryp uten hersker» og
«fisk på land», kobles derfor til de krefter som står Gud i mot: død og grav, ondskap og kaos. Den
typiske eksponent for disse krypene er slangen som forårsaker «syndefallet».

8 Den religionshistoriske forklaringen er grenseoppgangen mellom fruktbarhetskult og jødedom, som er et hovedtema i GT.
Man måtte derfor trekke et skarpt skille mellom to ulike religiøse systemer som lå i strid med hverandre. Fruktbarhetskultens
blandingsriter, måtte erstattes med jødedommens utskillingsriter. Skillet ble derfor trukket på alle livsområder i samfunnet.
Poenget her er: Det er denne ideologiske kampen som er bakgrunnen for jødisk religiøs ideologi, og som etter hvert munner
ut i kosherreglene. Se siste kapittel i min bok: Når Gud bestemmer menyen. Yrkeslitteratur. Oslo 2004.
9 5 Mos 27 og 28
10 Jeg har valgt å beholde den gamle oversettelsen her. Se også 3 Mos 20,7-8 og v. 25-26
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Gud skaper orden av kaos
Douglas tar så for seg 1 Mos 1. Hun finner at Bibelens første kapittel er gjennomsyret av den samme
ideologien. Og det er her hun kommer med sitt kronargument: Gud skapte ikke verden av intet. Han
skapte orden av kaos! 11 Kaos (hebr. tehom i v 2), skal nå erstattes med orden. Logikken er den
samme: Orden korresponderer med velsignelse, renhet og væren, mens kaos korresponderer med
forbannelse, urenhet og ikke-væren.
Hellighet betyr altså at de skapte kategorier må holdes fra hverandre, påpeker Douglas. I 1 Mosebok
heter det gang på gang: Gud skapte alle grønne vekster - hver etter sitt slag, fiskene i vannet - hver
etter sitt slag, og fuglene under himmelen - hver etter sitt slag osv. Når Gud skaper, oppretter han
orden nettopp ved å skille ting fra hverandre - «lyset fra mørket, vann fra vann, vann fra land, dag fra
natt» osv. (1 Mos 1, 4 ff). Videre ordner han artene i grupper og bestemmer hvor de skal leve: fiskene
i vannet, dyrene på jorden og fuglene under himmelen. Og på toppen av skaperverket plasserer han
mennesket med oppdraget: «Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle
dyr som det kryr av på jorden» (1 Mos 1, 28).
Vi står overfor en gruppe «prester» (P) som i høy grad er seg bevisst sin oppgave: Den gjerning Gud
begynte da han skapte orden av kaos ved å skille ting fra hverandre, den samme skapergjerning skal
«prestene» føre videre. Utformingen av spiselovene kan følgelig forstås som et pålegg om
videreføring av dette ”gudgitte” oppdraget. Dette skillet mellom rene og urene dyr i 3 Mos 11, får nå
guddommelig sanksjon i 1 Mos 1.
I begynnelsen, Sabbat
På samme måte som sabbaten er ukens høydepunkt, er sabbaten høydepunktet i fortellingen i 1 Mos
1. Derfor handler denne fortellingen om sabbaten som kronen på «skaperverket». Målet er å gjøre
sabbatsfeiring til en ordning som gjelder til evig tid – akkurat som påskefeiringen (2 Mos 12,14). Det
oppnås ved at forfatterne lager en fortelling som gjør sabbaten til kronen på verket. Sabbaten er
ukens helligdag, en dag som skiller den fra alle de andre navnløse hverdagene. Poenget med
fortellingen er å pålegge menneskene å ha Gud som forbilde og gjøre nøyaktig som ham – hver dag,
og især på sabbaten.
Vi står her overfor genuin jødisk religiøs ideologi. Det handler om å helliggjøre, ved å skille ting fra
hverandre. Målet med skapelsesfortellingen er altså å underbygge sabbaten som (skapelses)ukens
høydepunkt. Teksten må derfor være skrevet etter at sjudagersskjemaet og sabbatsfeiringen allerede
foreligger som en etablert religiøs praksis. Det er denne praksis som nå gjøres normativ av
«prestene» (P) ved å gi den gudommelig legitimitet. 12 Derfor skal menneskenes svar på Guds
skapergjerning være det samme som Guds skapergjerning, nemlig ved å skille ting fra hverandre. Gud
skapte orden gjennom helligelse, og menneskene skal hellige seg selv ved å gjøre akkurat det samme.
Dette helliggjørende skillet skal virkeliggjøres på alle livsområder. Det gjelder å skille mellom rent og
urent: rene og urene dyr, tillat og forbudt mat, kjøtt og melk, velsignelse og forbannelse, rene og
urene mennesker, jøder og hedninger osv.

11 Tanken om creatio ex nihilo er sannsynligvis en yngre forestilling. Dessuten er den kristen. Se «Når Gud bestemmer
menyen». Yrkeslitteratur Oslo 2004.
12 Dette er jo et svært utbredt fenomen i religionene.
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Sagt på en litt annen måte: ”Prestene” (P) bruker ordet «Gud» til å skape «verden», slik at den
samsvarer fullt og helt med deres egen virkelighetsforståelse. Slik får jødisk religiøs praksis legitimitet
og blir gjort evig, ved at ordningen også får «tilbakevirkende» kraft. Det skjer ved å forankre
ordningen «i begynnelsen», 13 i skapelsen, samtidig som den blir datert «framover» i tid: Den skal jo
være en evig ordning. Noen større autoritet enn Gud, kan man jo ikke påberope seg for å få
gjennomslag for egen religiøse ideologi. Det er hellighet som er saken. La oss se litt nøyere på dette
begrepet:

Hellighetsbegrepet
Kadosh er ikke bare et hovedbegrep i Den hebraiske bibel, men også i bønneboken Siddur. Vi støter
på ordet kadosh ved tre helliggjøringer: Kedusha, kiddush og kaddish. Her skal jeg bare ta fram
Kiddush: Den leses ved helliggjøringen av sabbat i hjemmet, i synagogen og ved sorgmarkeringer.
Kiddush for sabbaten i synagogen, er en god illustrasjon av poengene i denne artikkelen:
«Lovpriset være du, Evige, vår Gud, verdens konge, som har helliget oss gjennom sine bud og som
møter oss med kjærlighet og velvilje, og gitt oss sin hellige sabbat, en påminnelse om skaperverket.
Den dagen er den første av de hellige høytidene, en påminnelse om utgangen av Egypt, for oss har du
utvalgt, og oss har du helliget fremfor alle andre folk, og din hellige sabbat har du i kjærlighet og
velvilje skjenket oss. Lovpriset være du, Evige, som helliger sabbaten» (s.192).
Denne korte bønnen rommer sentrale uttrykk for jødisk religiøs ideologi, begivenheter og ideer som
knyttes tett sammen: lovgivningen på Sinai, skaperverket, 14 høytidene, utgangen av Egypt og
utvelgelsen. Det er karakteristisk at de knyttes sammen ved hjelp av ett ord, nemlig
hellighetsbegrepet, som forekommer hele seks ganger i teksten.
I Siddur finner vi nok et eksempel på en bønn som knytter skapelse, sabbat og exodus sammen, og
med kadosh som utskillingsfaktor:
Bønnen under påskehøytiden
«Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, som skaper ildens lysende flamme. Lovet være du,
Herre, vår Gud, verdens konge, som skjelner mellom hellig og profant, mellom lys og mørke, mellom
Israel og folkene, mellom den syvende dag og de seks arbeidsdagene; du har skjelnet mellom
sabbatens og festdagenes hellighet, liksom du har hellighet den syvende dag fremfor de seks
arbeidsdagene; du har utskilt og hellighet ditt folk Israel i din hellighet. Lovet være du, Herre, som
skjelner mellom det som er hellig og det som er hellig. Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge,
som har holdt oss i live og har latt oss bestå og nå fram til denne tid».
Bønnen leses ikke bare under påskehøytiden, men også på sabbat og på de tre valfartsfestene.
Jeg spurte rabbineren en gang om hvordan det er mulig å skille mellom det som er hellig, og det som
er hellig? Han svarte: Hver høytid har sin egen hellighet, og mellom disse kan det skilles (som i
bønnen over, der det skilles mellom sabbatens og festdagenes hellighet). Dette viser at hellighet
Hebr. Bereshit, som er det første ordet i 1 Mos 1.
Bønnene under sabbat har stadige referanser til skapelsesfortellingen i 1 Mos 1 og til sabbaten som fortellingens
høydepunkt.
13
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nettopp er et begrep som rommer det som er atskilt, perfekt og helt. Derfor er det også mulig å skille
mellom ulike former for hellighet, fordi de hver især er hele, fullstendige og fullkomne.
Jeg har tatt for meg et utvalg bønner og tekster som viser kategoriene i den jødiske kultur. Dette er
kvintessensen av jødisk religiøs ideologi. Her legges grunnlaget for hellighetslovgivningen og
utviklingen av kosher-regimet.
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UNDERVISNINGSOPPLEGG OM IKONER FOR UNGDOMSSKOLEN
Oddbjørg Granheim
Dette forslaget viser hvordan man kan undervise om ikoner, og artikkel-forfatteren bygger på egne
erfaringer. Temaet hører til på 10. trinn, og da er elevene kommet opp på et visst abstraksjonsnivå.
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Forberedelse
Utstyr: Man trenger ortodoks musikk og 5 -7 ikoner. Man kan kopiere ikoner fra bøker eller nettet,
blåse dem opp til A-3 størrelse og lime dem på en papplate. Det kan være lurt å velge bilder av Jesus,
Jomfru Maria og Johannes døperen og i tillegg har jeg alltid hatt med Josef og St. Georg.
Gjennomføring
Lærer stiller opp ikonene, tenner et lys eller flere og setter på ortodoks musikk, ganske høyt. Selv
pleier jeg å stå i døra og håndhilse på elevene, hviske til dem at de skal gå inn, sette seg og være
stille. Med dette skapes en stemning, elevene sitter tause og musikken dempes langsomt.
Så fortsetter jeg med å referere til Hellas hvor mange har vært på ferie. De fleste har sett ikonostasen
i noen greske kirker. Deretter tegner jeg en blomst på tavlen, og alle klarer å identifisere dette som
en blomst. Jeg ber noen om å plukke den. Da forstår de poenget. Vi sier litt om filosofen Platon og
idéen «blomst» forklares. Dette overføres til personene som er avbildet på ikonene. Vi må se
gjennom ikonene – og fokusere på de personene som ikonene representerer. I faget «Kunst og
håndverk» har elevene lært å tegne med «forsvinningsperspektiv», men i ikonmalingen er det
motsatt. Man lar bygninger og landskap åpne seg for tilskueren, ikonene har et «omvendt
perspektiv».
Historisk bakgrunnskunnskap
Lærer viser til det andre bud fra Bibelen om bildeforbudet og leser 2. Mos. 20, 1-5. Dette kjenner
elevene både fra jødedommen og islam. Med kristendommen endret holdningen til avbildning seg,
og evangelisten Lukas regnes som den første ikonmaler. Tradisjonen tilsier at han hadde mye kontakt
med jomfru Maria, i Lukas-evangeliet finner vi både bebudelsen og juleevangeliet.
År 1054: Det store skillet mellom Øst -kirken og Vest-kirken. Roma og Konstantinopel ble to ulike
hovedseter for kristendommen. Ikoner ble brukt i de ortodokse kirkene, men i den katolske kirken
ble også tredimensjonal kunst brukt, her finner vi derfor mange skulpturer.
I de eldste kirkene oppsto ofte trengsel, og man trengte et gjerde. Dette ble til alterring i Vest-kirken,
men til en vegg i Øst-kirken. Denne veggen «ikonostasen» og har tre dører. Over kongeporten, døren
i midten, henger et ikon med nattverden, her tilbes mysteriet.
Den russiske revolusjon i 1917 medførte at det ble forkynt at «Religion er opium for folket». Her
pleier jeg å referere til undervisningen i samfunnsfag hvor de har hatt om 1917-revolusjonen.
Ikonene ble fjernet fra hjemmene og kirkene ble stengt. Mange ikoner ble brukt som gulvplanker i
fjøs eller grisehus. Heldigvis ble mange lagt med billedsiden ned og på den måten ble de bevart for
ettertiden. I denne tiden ble ikonmalerne satt til å male sovjetisk propaganda – med omvendt
perspektiv. Her kan man få elevene til å huske sovjetiske propagandaplakater hvor fabrikker og
traktorer fremstilles slik at de åpner seg for tilskueren. I vår tid finner vi i noen russiske hjem igjen et
rødt hjørne hvor ikonene henger. Disse skal hilses først når man kommer inn.
Tidligere tiders handel i Midt-Østen, særlig mellom Egypt og Babylon, gikk nord-sør-ruta gjennom det
gamle Israel. Det var vanlig å reise gjennom store ørkenområder i store karavaner. I karavanenes
kjølvann fulgte sanger, klesdrakter, matvaner og kunst. De første ikonmalerne hentet inspirasjon fra
maleriene utenpå sarkofagene i Egypt. Ansiktene er stiliserte, dette overførte man til
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ikontradisjonen. Det er oftest hårfrisyren som forteller hvem personen er. I tillegg vil noen personer
ha typiske attributter. Se nedenfor.
De første ikonene ble malt av mennesker som var sterkt påvirket av romersk styre og kultur.
Dekorasjoner på triumfbuer og seierssøyler fortalte om bragder i krig. Dette overførte man til
ikonene og på noen av dem kan man se at hovedpersonen er omgitt av en «tegneserie». Her
beskrives hendelser fra den helliges personens liv. Man begynner å lese slike ikoner nederst til
venstre.
Hvordan lages ikoner?
Man skal helst bruke lindetre, men det fins det ikke så mye av i Norge, så man kan bruke andre
tresorter. Man legger et lag lim, så et nytt lag med lim, og i dette fuktige laget legger man et
tøystykke som skal hindre ikonplaten i å vri seg. Man heller kalk oppi limet og smører denne
blandingen over platen, i alt 15 lag. Det må tørke helt mellom hvert lag. Tegning av motivet har man
på et matpapir og dette overføres nå til platen. Deretter legger man en grunn av gull på treplaten,
der hvor det skal være gull. Det hindrer at det gullet man legger på senere, skal trekke inn i platen.
I faget «Mat og helse» har elevene lært å skille egg og plomme, og det må gjøres nå. I tillegg må
eggeplommen vaskes under rennende vann for å fjerne all eggehvite. Eggeplommen blir tilsatt
rødvinseddik. Eddiken virker konserverende, bare tenk på sure agurker eller rødbeter! Fargene er
laget av oppmalt stein. Penslene har hår av mår-pels. De er like myke som sminkepensler. Noen er
veldig tynne og har kanskje bare tre hår. Da blir det krevende å male, fordi det lett kan falle ned en
dråpe – eller malingen kan ta slutt før maleren får fullført en tynn strek. Dersom noe males feil, kan
det males over, noe som symboliserer at Gud alltid gir menneskene en ny sjanse. Ikonene må være
velsignet før de tas i bruk.
Ikonmalerne er anonyme. Allikevel vet vi navnet på enkelte kjente malere, for eksempel Andrej
Rubljov, Russland (1360-1427).
Særlige kjennetegn
Personene har
•
•
•
•
•
•

Høye panner – som symbol på at de er opplyst av Den Hellige Ånd
Lange neser – de puster inn Ånden
Små munner – de lever bare av Guds Ord
Omvendte ører – de hører bare på Gud
Kraftige halser – tegn på styrke
De mangler menneskenes hvite lys i øynene.

Attributter
•
•
•
•
•

St. Peter har nøkler
Paulus har bok
St. Mikael har sverd
St. Georg har lanse
St. Hallvard har møllestein og to spyd
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Symbolikk, Jesus og jomfru Maria
•
•

•

•

Et gult bånd: Jesus bærer ofte et gult bånd. Det hadde den øverste militære i Romerriket. Det
symboliserer at Jesus er seierherren over døden, den største fiende.
Glorien: Den kan føres tilbake til forklarelsen på fjellet, se Matt. 17. Glorien kan også vise til
en romersk skikk. Når den romerske keiseren vendte hjem fra hærferd, red han gjennom en
triumfbue. Han hadde da gullstøv i håret som tegn på at han var seierherre.
Jesu fingre: To fingre opp og de tre andre i ring – viser Gud og menneske, treenigheten eller
allmakt. Av og til fremstilles Jesus med tre fingre opp – og to som møtes. Dette signaliserer
det samme.
Tre stjerner: Jomfru Maria har alltid sine tre jomfrustjerner, et symbol på at hun er evig
jomfru.

Fargesymbolikk
•
•
•
•
•
•

Man går fra mørke til lys. (Jordfargen, terra brukes: ”Av jorden skapte Gud mennesket…”)
Rød – kjærlighetens farge
Blå – himmelens farge
Grønn – vekstens farge
Hvit – renhetens farge
Gull – himmelsk glans

Farger på klær
•
•
•
•

Jesus fremstilles med blå, brune eller gull-fargede klær
Jomfru Maria med rød, blå eller gull-fargede klær
Johannes Døperen med grønne klær
Josef med brune klær

Hvilke egenskaper har personene på ikonene? (Lærer forteller)
Jesus – frelser, dommer, visdomslærer
Maria – symbol på lydighet. Man kan sammenligne med framstillingen av Maria i Koranen.
Veiviser, hun følger sønnen sin og holder seg i nærheten av ham, helt fram til korset.
Josef – lydig mot Gud. Dro fra Nasaret til Betlehem, til Egypt og tilbake til Nasaret. Josef hadde
et forklaringsproblem. Han tok ansvar for barnet, men holdt seg i bakgrunnen.
Johannes Døperen – framstilles på mange ikoner som den første Jesus trekker opp fra dødsriket.
Johannes døde innenfor forståelsen av «Den gamle pakt».
St. Georg – rikmannssønn, viser mot og bekjemper en drage, symbolet på ondskap.
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Lærer avslutter og oppsummerer timen
• Her man åpne for samtale med elevene om forbilder. Spørre dem om det er nyttig å ha
forbilder, og om personene på ikonene kan være forbilder for dem i dag?
• Ikoner kan være et hjelpemiddel til konsentrasjon og ettertanke.
• Vi må kjenne personenes liv for å ha utbytte av å se på dem og meditere over deres liv.
• I norske kirker opplever vi mye for ørene, kanskje trenger vi mer for øynene?
• Hva omgir vi oss med i hjemmene våre?
Oddbjørg Granheim er adjunkt med fagene kristendom, kunsthistorie, fransk og spansk og har lang
erfaring fra ungdomsskoler i Bærum, henholdsvis Belset og Vøyenenga. Hun er nå pensjonist.
oddgranheim@hotmail.com

FRA ARKIVET
Fra Arkivet har vi tatt med et utdrag av en artikkel skrevet av Bjørn Myhre i 1993. Den gir et
tilbakeblikk til den gangen læreplanen i videregående skole var fra 1976 og faget het Religion. Det var
ingen mål i planen som ivaretok de estetiske sidene ved religionene. Bjørn Myhres artikkel viser
hvordan en kreativ lærer også den gangen kunne tenke ut over læreplanen for å engasjere elevene
og han presenterer oss en arbeidsmåte i forhold til bilder som er like aktuell i dag.
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BILDET I RELIGIONSUNDERVISNINGEN – NOEN DIDAKTISKE TANKER
Bjørn Myhre
Bilde og tekst
Billedanalyse har en tid vært på moten. Det har særlig vært medieundervisningen som har lagt vekt
på den. Og den har fått en viss plass i norskundervisningen. Det har gjerne vært den avslørende
funksjonen det har vært fokusert på, nemlig å vise hvordan bilder – og da gjerne TV-bilder – blir brukt
for å påvirke oss eller rett og slett lure oss. Språkbruksanalyse hadde også vekten her – noe en lett
kunne se på språkbruken i lærebøkene – det dreide seg mye om å gjenkjenne språklige «knep». Nå
heter det gjerne virkemidler.
Både tekst og bilde har en lang historie som medier, men det er liten tvil om at det er bildemediet
som har hatt den største folkelige berøringsflaten om en ser det i et større historisk perspektiv.
Lesning som massefenomen er et relativt nytt fenomen, og er dessuten kanskje på tilbakegang…? I
denne artikkelen skal vi se litt på bruk av bilder i religionsfaget. Og det skal dessuten dreie seg om
bilder fra det som noen kalle «kunstsfæren», altså ikke aktuelle reportasjebilder.
Lærebøkene
Å bla i lærebøker i religion/kristendom/livssyn i dag gir et helt annet inntrykk enn i 60- og 70-årene
når det gjelder bilder. Da var problemorientert undervisning på moten og billedstoffet var derfor
preget av det aktuelle, inntil det brått ikke var aktuelt lenger; det ble heller komisk: for hvem har langt
hår når kort er på moten osv. Nå finner vi påfallende mange kunstbilder i disse bøkene – og det er
neppe bare fordi forlagene regner med at de kan stå seg mot motens luner. Jeg har hatt anledning til
å kikke gjennom lærebøker fra tysk språkområde, og tendensen har vært tydelig der i et tiår.
Temaheftene med tekster fra teologer og rikssynsere er byttet ut med (eller i hvert fall komplettert
med) bøker spekket med kunstbilder – både fra klassisk og modernistisk tradisjon. Kunstbildenes
renessanse i lærebøkene er også tydelig i norskverkene – Elseths Liv og dikt fra 1978 kan vel sies å ha
vært en trendsetter her.
«Skal vi se på gammal kunst nå, lærer?»
Uttalelsen er et autentisk sitat og reflekterer nok en oppfatning som er representativ hos mange
(men ikke alle!) ungdommer. Men den minner oss om kunstens perifere posisjon i dagens samfunn.
Det er likevel ikke så lenge siden det var annerledes. Blant det brave borgerskap var billedkunst og
litteratur noe en fulgte med i. En ny bok av Ibsen var en sensasjon som en gjerne stod i kø i timer for å
få tak i, for så å komme hjem for å få den lest høyt!! Helt fram til krigen fantes en bred offentlig
kunstdebatt. Utstillinger og nye bøker hørte hjemme på førstesiden i Aftenposten. I dag er kunst noe
for spesialistene, de som definerer seg innenfor «kunstsfæren» (Begrep benyttet om kunst i dag ved
kunsthistorikeren Gunnar Danbolt i «Kirke og Kultur» nr. 2, 3 og 4/89), en lukket sirkel mellom
kunstnere, kritikere, stipendkomiteer, museer, utdanningsinstitusjoner. Det er så vanskelig for mange
å forstå kunst, mener mange. Kunsthistorie grunnfag er minimum. Dessuten har det dannet seg en
slags myte om at det er nødvendig med en egen medfødt evne, en slags musikalitet som forutsetning
for å forstå kunst. Dette henger muligens sammen med det romantiske kunstsyn, der kunstneren
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gjerne ble forstått som en person med spesielle evner, den guddommelige lynavleder – men
fremdeles med folket som mottaker. I dag vil nok en del hevde at lynene bare går fra sky til sky for
aldri å nå det alminnelig jordiske. Og altså for å forstå noe av dette må en derfor i dag ha en spesiell
interesse, mener en del mennesker.
En kan stille spørsmål om kunsten er rammet av den samme sekularisering som religionen har vært
utsatt for i vårt samfunn. Trond Berg Eriksen skriver i en artikkel («Før kunsten ble vare» Artikkel i
IDEA - idéhistoriske studier, nr. 2 Forelesninger ved etterutdanningskurset våren 1980. Red. Guttorm
Fløistad, Institutt for idéhistorie, UIO. 1980.») at den del av borgerskapet som ikke klarte å holde ut
fornuftsdyrkelsen på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, og som ikke hadde
religionen som noe alternativ, lot i romantikkens tid kunsten innta religionens plass. Kunst og religion
hadde på sett og vis en parallell funksjon hos ulike grupper. Men etter som tiden gikk, mistet både
kunst og religion preget av å være folkeeie. Mange oppfatter derfor kunsten som en sektor i
samfunnet – for de spesielt interesserte eller spesielt anlagte. På samme måte blir religion også
oppfattet hos en del mennesker.
En grundigere drøfting av forholdet mellom kunst og religion faller utenfor rammene her. Både
historiske og tematisk er feltet enormt. Her skal vi bare gi et kort riss av en måte kunst kan forstås på
som en del av begrunnelsen for bruk av bilder i religionsundervisningen.
Kunst og skjønnhet
Estetikk er gjerne definert som læren om det skjønne. Og kunsten som vi omgir oss med, skal være
vakker. Huset arkitekten har tegnet og som vi skal bo i hver dag, skal også være vakkert. Litteraturen
vi leser er skjønnlitteratur (selv om den ikke alltid er like skjønn!), diktene vi lærte utenat klinger
vakkert i sinnet osv. Og vi snakker gjerne høystemt om en «estetisk-kunstnerisk dimensjon» eller
måte å forholde seg til virkeligheten på, der «menneskene søker å oppdage og oppleve kvaliteter som
gir resonans i deres sinn – kanskje hos objekter som fra en empirisk-deskriptiv synsvinkel oppløser seg
nøkterne data og relasjoner og som fra praktisk normativ synsvinkel må vurderes lavt» (Peter Wilhelm
Bøckmann: Liv, Fellesskap og tjeneste. 1970. Oslo). Og at skjønnheten «løfter», er det kanskje enkelte
som vil si den dag i dag. Som eksempel på denne oppfatning om kunst som uttrykk for
skjønnhetsidealer kan f.eks. være romantikkens kunst. Vi kan f.eks. tenke på Brudeferden i Hardanger
eller I.C. Dahls bilde Fra Stalheim. Det virkelige er idealisert, løftet opp i en (tindrende) egen
overnaturlig sfære, det tilfeldige og adspredende er ordnet og vi fornemmer nettopp skjønnheten
som noe i nærheten av det «opphøyd» religiøse, kfr. f.eks. hyrderomantikken hos Dahl, og enheten
skjønnhet, kjærlighet, kirke hos Tidemand og Gude.
Kunstsynet som her er antydet har røtter tilbake til Platon. Gjennom skjønnhetsopplevelsen aner vi
den fullkomne idéverdenen bak fenomenverdenens mer tilfeldige sammensatthet. En glede man
opplever gjennom det vakre, er en form for gjenkjennelsesglede. For Platon var riktignok det unge
legeme en viktigere kilde til denne gjenkjennelsesgleden enn kunsten (eros!), poenget er at det ikke
er langt fra forelskelsesgleden og gleden over det vakre kunstverk – begge deler er spontan glede
over møtet med det som er lagt ned i oss engang, men siden glemt. I følge Platon.
Den antydete oppfatning av kunst er neppe in i dagens postmodernisme. Men at den som antydet
lever i dagligspråket, tyder kanskje på at den har et poeng.
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Realisme og modernisme
Etter romantikken har jo kravet om at kunsten skal være realistisk og gjerne også didaktisk, altså
oppdragende, vært et gjentatt krav – ikke minst i Norge (poetokratiet, diverse sedelighetsdebatter,
sosialrealismen). I billedkunsten ble den egentlige realismen i forrige århundre av relativt kort
varighet (Likevel var Erik Werenskiold aktiv til langt inn på 1900-tallet med sin fotografiske
gjengivelsestroskap). Fotografiet var på vei, og interessen for «hele det ubevidste Sjeleliv» var på full
fart inn. Det realistiske viker for ekspresjonisme med Sohlberg, Munch, Astrup. Etter hvert blir det
vanskeligere å fange tendensene, det surrer av navn – dadaisme, surrealisme, kubisme, eller er det
kanskje bedre å bruke egennavn – Picasso, Kandinsky, Braque, Magritte, Modigliani, Rouault – hver
har sin stil, hver har «forsket» i form og farge på sin måte. Modernismen kan (Danbolt) oppfattes som
paralleller til vitenskapen – begge fører erkjennelsens grenser videre ut. Hver kunstner har «sitt felt»
som han forsker i – derfor er det lett å kjenne ham eller henne igjen på «stilen». Og en ting til:
Forholdet til virkeligheten virker fjernt – omtrent like fjernt fra den daglige virkelighet som moderne
fysikk kan virke.
Hvorfor beskjeftige seg med kunst?
Den andre store fra antikken, Aristoteles, var særlig opptatt av diktekunsten. Hans poetikk diskuteres
stadig pånytt. De to vesentlige uttrykkene herfra er som kjent mimesis (etterligning) og khatarsis
(renselse). For Aristoteles skal diktningen (det dreier seg først og fremst om teatret) etterligne det
virkelige livet, men i fortettet form (Tysk Dichtung, fortetning). Møtet med tragedien skal så føre til en
form for åndelig renselse, en klarerer frykt og en sterkere medlidenhet, etter å ha sett personenes
fall. Etter Aristoteles kan kunsten da sies å være en hjelp til erkjennelse av livets grunnvilkår.
En liknende oppfatning kan gjøres gjeldende om det vi kunne kalle «avantgarde-kulturen», kunsten
som uttrykker det nye i tiden. Ser vi på utviklingen innen billedkunsten på 1800-tallet, er
forandringene lette å rubrisere til «retningene» romantikk, realisme, naturalisme, nyromantikk. Tar vi
f.eks. romantikken i Norge, ser vi hvordan kunsten utløste noe latent i grupper i folket, de så plutselig
landet på en ny måte. Vi minnes beskrivelser av det berømte tablået i Christiania Theater i mars 1849,
der Ole Bull spilte «Seterjentens søndag», Andreas Munch leste sitt dikt «Brudeferden i Hardanger»,
på bakgrunn av kulisser malt av Hans Gude og et brudefølge i en båt på scenen arrangert av
Tidemand. Endelig «så» de Norge som det virkelig var, som de altså ikke hadde sett før. Ifølge Beyer i
Norsk litteraturhistorie var jubelen stor og uten ironi. Men nokså fort svinner gløden for
nasjonalromantikken. Dens rekviem er på mange måter Peer Gynt fra 1867, der Ibsen bl.a. går løs på
nasjonalt selvskryt og virkelighetsflukt. Eilert Sundts data bidro også til at den nasjonalromantiske
bonde ble byttet ut med noe ganske annet og realistisk. Realismen kommer med et endret formspråk,
og på nytt kommer fornemmelsen av at dette er virkelighetskunst – det er slik det er! Og romantikken
er nå blitt opium for folket. Og tilsvarende for naturalismen – Kroghs usminkede bilder av
tuberkuloseofre, av «Kampen for tilværelsen», Fra Politilægens venteværelse osv., skaper en ny
erkjennelse hos folk.
Munchs bilder av det indre sjelelivvekker uvilje til å begynne med – slik går det da ikke an å male,
men anerkjennelsen og forståelsen kommer.
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For å summere opp: Tiden og vanen sløver sansene, trangen til behag gjør at man i videste forstand
snur bunken, man stivner og blir i det gamle, man ideologiseres i den forstand at ens oppfatninger
ikke lenger stemmer overens med de faktiske forhold, en går med «falsk bevissthet». En skjønner ikke
- som folket i En folkefiende – at en gjennomsnitts sannhet bare varer en 16-17 år… Kunstens funksjon
er da å trenge gjennom dette panseret av sløvhet. Den skal ved nye og uvante virkemidler hjelpe oss
til å se på nytt, til å se hvordan tingene virkelig er…
Hvorfor kunstbilder i religionsundervisningen?
Vi skal se på fire poenger:
1. Det første poenget gjelder det som allerede har vært nevnt ovenfor: kunstbildet kan være en
hjelp til forståelse og erkjennelse av menneskelige og religiøse fenomener.
2. At kunsten er en viktig og i norsk skole forsømt del av kulturtradisjonen er det mange som er
enige om. Det finnes ikke noe obligatorisk kunstfag (selv om noen nå mener om at
kunsthistorie «må inn i skolen»), det gamle formingsfaget i grunnskolen var mer preget av
elevenes egne kunstverker enn arbeid med de store kunstnerne. Ettersom mange av de store
verkene fra kunsthistorien som «alle bør kjenne» har religiøse (først og fremst bibelske)
motiver, kan religionsfaget yte sin skjerv når det gjelder å gjøre noe av dette kjent – som en
bieffekt av undervisningen. Noen nærmere begrunnelse for at elevene skal kjenne litt til
denne tradisjonen skal jeg ikke gi her – likevel bare nevne at ett av stikkordene er «felles
referanseramme».
3. Det tredje poenget kan kanskje oppfattes som en ren gimmick, men mange av de som knapt
kunne tenke seg å ta ordet religion i sin munn, har respekt for kunst og kunstnere. Så
religionslæreren får skaffe seg den autoritet han eller hun kan fra de kilder som er for
hånden.
4. Det fjerde poenget er av didaktisk art og henger sammen med det foregående. Av og til kan
en fristes til å gå på jakt etter den store Universalløsningen på den gode undervisningens
gåte. De fleste med erfaring vet at den ikke finnes. Didaktisk og metodisk arbeid er
møysommelig sten-på-sten-arbeid, og det er mange forhold og komponenter i
undervisningen som en må ha oppmerksomheten festet på samtidig. Noen lærere får
følgende til: Timene blir små sporløp, de blir jakten på den lille skatten, eller det blir arbeidet
med å avsløre en skurk eller bakmann som ikke synes ved første øyekast. Kunstbilder byr
umiddelbart på muligheter her – de er ikke umiddelbart tilgjengelige, en må arbeide med
det, det byr på motstand som må overvinnes før en kan nå fram til dets hemmeligheter. Å
«avsløre» hemmeligheten og å finne løsningen er i seg selv en belønning.
Resten av artikkelen skal gi noen eksempler på hvordan bildet kan brukes rent metodisk, dessuten
noen få eksempler.
Bildet på ulike steder i undervisningsprosessen
Bildet kan brukes på mange måter i religionsundervisningen. Utgangspunktet må være at bildene
eller bildet må inngå i et opplegg. Målet for opplegget vil styre valg av stoff og virkemidler. Det må da
være viktig å ha klart for seg hvilken funksjon i opplegget bildet en bruker skal ha. Bildet eller bilder
kan brukes både til motivasjon om en har en slik fase tidlig i timen, det kan brukes som fremstilling av
selve hovedstoffet som elevene skal arbeide med i det meste av timen, og det kan brukes som
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illustrasjon, der temaet settes inn i en annen og kanskje for elevene overraskende sammenheng.
Stoffet kommer på den måten ut av sin foreløpige isolasjon i timen.
Selve billedstudiet
Det er viktig at en ikke er altfor rask i betraktningen av bildet. Elevene skal venne seg til å ta bildet
alvorlig, bli skikkelig kjent med det, og de skal heller ikke bli for fort ferdig med det. En enkel måte er
som følger: Elevene identifiserer noen enkelt-elementer i bildet. Dette gjør elevene alene. Deretter
nevner hver elev i tur og orden, f.eks. rekkevis, ett av de elementene eller detaljene i bildet som han
eller hun har merket seg. Det er forbudt å si noe som har vært sagt. Så ser en hvor langt en kommer.
Dette fører til at elevene virkelig studerer bildet for ikke å være svarløs når turen kommer til dem.
Først når det ikke lar seg gjøre å finne flere detalj-elementer, oppfordres elevene til å skrive ned et
forslag til tema for bildet, som så kort diskuteres i åpen klasse. Metoden har den fordelen at hele
klassen aktiviseres. Alle tvinges til å lage forslag til hva de vil si, det er spennende hvor lenge en kan
«se» ting i bildet, og den åpne diskusjonen i klassen begrenses til relativt kort tid. Det siste er viktig
fordi religionstimene lett kan utarte til samtale eller diskusjon blant elevene i den mest taleføre delen
av klassen og ofte pluss en ivrig lærer som kanskje synes det endelig «løsner» i denne klassen. Men
de stille i landet får ikke tilstrekkelig oppmerksomhet og kjeder seg i beste fall. Metoden som her er
nevnt, passer ikke til alle bilder, bildene må her ha et minimum av kompleksitet.
Noen eksempler
Som eksempel på et bilde kan vi ta Livets hjul, der buddhismen er fremstilt i form av et slags
sykkelhjul, med eker og felt og nav. En av utgavene er et tibetansk tempelmaleri som finnes på
etnografisk museum i Oslo. Dette bildet er det laget et lysbildeprogram til som distribueres av Statens
filmsentral. (På nettet er det selvsagt nå muligheter, se f.eks.
http://104sidselvim.norsknettskole.no/livets_hjul.html).
Dette bildet er velegnet som materiale til en illustrasjonsfase i undervisningen om denne religionen.
Det vil altså lønne seg å betrakte dette bildet mot slutten av undervisningen om buddhismen.
Hovedelementene fra Theravada-buddhismen kjenner enkelt igjen, men de fremtrer sammen med en
rekke andre elementer som er typiske for Mahayanabuddhismen. Bildet egner seg nettopp for å gå på
jakt etter detaljer i – for så til slutt å samle seg i en konklusjon med begrepet livets hjul som det
sentrale.
Naturlig nok finner vi det rikeste billedtilfanget til temaet kristendommen. Et av problemene i
undervisningen om kristendommen er at elevene kan miste oversikten, dvs. de får ikke tak i noen
grunnlinje – noe som kan samle og lage en helhet av de temaene som tas opp.
En mulighet for å innlede en slik grunnlinje kan være å betrakte Leonardo da Vincis bilde Nattverden.
Bildet befinner seg i spisesalen i et kloster i Milano (Santa Maria della Grazie) og er et murmaleri
(freskomaleri) som dekker det meste av den ene kortveggen. Elevene har gjerne vært bort i det før,
og noen vet også at det er kjent for sitt sentralperspektiv. Da den tyske dikteren Goethe besøkte
klosteret for å studere bildet, la han merke til at utstyret på bordet på bildet var av samme type som
munkene hadde på sine bord. Dessuten la han merke til at spisebordene var oppstilt i hestesko med
åpning mot bildeveggen. Perspektivet gjør at bildespisesalen med Jesus og disiplene utgjør en
utvidelse av den faktiske spisesalen og slik at bordet med bildet lukker hesteskoen og gjør den til en
sirkel. Munkene sitter altså og spiser med Jesus og disiplene.
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Hva er så kristendom i kortform? – her er en mulighet: Kristendom er fellesskap omkring Jesus, å sitte
til bords med Jesus og disiplene.
Et annet interessant bilde med samme tema er en av fastedukene fra det tyske MISEROR (katolsk
utgave av Kirkens nødhjelp, se også Estrid Hessellunds artikkel i Religion & Livssyn 2/1993). Jeg tenker
på en fasteduk fra Kamerun (se svart-hvittgjengivelsen, se også
http://www.misereor.de/service/service-gemeinden/misereor-hungertuch.html – skroll nedover til
fasteduken fra 1988). Dette bildet er rikt på detaljer og kan studeres slik som det er skissert ovenfor.
Det dreier seg om en kristendomsforståelse som har grodd fram på bakgrunn av afrikansk
livsforståelse – se f.eks. maskene som representerer de døde («fedrene»), samtidig som
syndsbegrepet er mer kollektivt forstått her enn ofte hos oss. Vi ser Jesus i forskjellige
livssammenhenger (Jesus er kledd i rødt): Han sitter rundt gryten og spiser med folk (det sentrale
motivet). Rett under ser vi ham tromme dansen – et uttrykk for gleden over gudsrikets nærhet
allerede i det jordiske livet. Hovedlinjen i nedre del av bildet går fra høyre mot venstre: en fødende
kvinne, folk i forskjellige situasjoner der det å skaffe mat er det viktige. Jesus bærer en sekk med korn
(«bær hverandres byrder»), og vi ser sorgen over den døde og gravene. De loddrette kolonnene til
høyre og til venstre viser hvordan synd og det onde har makt. Til venstre ovenfra (innenfor ringen av
masker): sykdom, korrupsjon (litt ekstra i lommen!), rusdrikkproblemet, kakaosekker – lave priser for
det nasjonale hovedproduktet. På høyre side fra toppen: Det fremmedgjørende skolesystemet som
fremdeles er preget av den tidligere kolonimakten (Eiffeltårnet!), storbytilflyttingen, en student som
er fremmedgjort fra sin egen lokale kultur og tilhørighet, u-hjelp som ikke duger til annet enn å
svekke landets egenproduksjon av mat. Jesus i rødt er også blant de døde (maskene), og igjen ser vi at
temaet er fellesskap mellom mennesker, og mellom Kristus og menneskene. Og tilværelsen dreier seg
om arbeidet for det daglige brød. Som nevnt gir også dette bildet en helhetsforståelse av
kristendommen og egner seg som avslutning og oppsummering av denne delen av faget.
Noen eksempler på bilder som kan trekkes inn og motivere eller illustrere stoff på ulike steder inne i
kristendomsdelen: (Disse eksemplene kan alle lett letes fram på nettet).
Peter Bruhegel: Babels tårn. Språkforvirringen kommer fram ved mangelen på helhetlig arkitektur, på
blandingen av forfall og nybygg. Kong Nimrod går fram nederst til venstre, folk bøyer seg, men han er
uten makt.
Mange av Marc Chagalls bilder har stoff fra bibelhistorien og innbyr til ulike tolkninger på grunn av
deres kompleksitet.
Picassos Guernica kan sees som et triptykon – altertavlebilde med midtfelt og to fløyer – over
ondskapens realitet.
Spørsmål om virkelighetens beskaffenhet gir surrealistene stoff til. Magritt setter spørsmålstegn ved
de fysiske lover (Stenen i luften). Salvadore (!) Dali som insisterer på sin galskap, viser også en totalt
annerledes verden.
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Hieronymus Boschs marerittvirkelighet gir utvilsomt også stoff til en totalt annen
virkelighetsforståelse enn den «opplyste» og vitenskapsforklarte forståelse som har preget nytiden.
Dessuten – han var en aktet og anerkjent maler i sin samtid da man sloss om hans bilder! Han var
yndlingsmaleren til spanskekongen Filip 2. fremfor El Greco. Interessante tolkninger til de mest kjente
bildene (f.eks. Kristus bærer korset, triptykonene Høyvognen, Lystenes have) finnes i romanen Størst
blant dem av Carl Fr. Engelstad (1977).
Listen kunne gjøres mye lenger, bl.a. mangler eksempler fra livssyn og etikk. Men vi lærere finner
etter hvert egne favoritter og utvider vårt repertoar til undervisningsbruk langsomt, men sikkert.
Mulighetene er store, og det gjelder å bruke et lite, men sentralt utvalg.
Bjørn Myhre
Lektor ved Berg videregående skole, timelærer ved SLS

KREATIVE ARBEIDSMETODER I RELIGIONSFAGENE
Karen Margrete Kilane
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Det lekende og læring er noe som hører sammen – det ene utelukker ikke det andre. Siden
begynnelsen av tjueårene har jeg jobbet med ulike former for formidling og undervisning. Kreative
og (i det minste til tider) engasjerende metoder har alltid fulgt meg. Slik liker jeg selv å lære, og slik
underviser jeg best for andre. På PPU, var det stor glede knyttet til det å lære mer om ulike
arbeidsmetoder. Denne artikkelen tar utgangspunkt i en oppgave jeg skrev i forbindelse med
studiene.
Mer læringsglede for flere?
Elevane må utvikle gleda ved det vakre både i møte med kunstnarlege uttrykk og ved å utforske og
utfalde eigne skapande krefter. Alle bør få sjansen til å erfare både det kav det kan koste og den
hugnad det kan hyse å gi kjensler form, tankar uttrykk og kroppen pårøyning. Det gir også teft for eige
talent, der alle kan finne noko dei kan meistre og overraske seg sjølve med. (Den generelle delen av
læreplanen, Det skapende mennesket.)

Skolen er en arena for kunnskapsformidling, men også læring i et videre perspektiv. Den generelle
delen av læreplanen tegner et bilde av et mangfoldig menneske med iboende muligheter, og
samtidig skisseres unge mennesker som sårbare og i utvikling. En del elever opplever motivasjon i
møte med de prøver og den testingen som i dag preger norsk skole, men ikke alle gjør det. Den
generelle delen av læreplanen løfter fram læring i vid forstand. Eleven skal gjennom læring også
utvikles som menneske og samfunnsmedlemmer. Mon tro om ikke kreative arbeidsmetoder kan
være med på å styrke læringsglede og egenverd for flere elever?
Kreativitet kommer av det greske ordet creare, som betyr å bringe noe nytt til verden. Når jeg skriver
om kreative arbeidsmetoder, så tenker jeg på metoder som er annerledes enn tradisjonell
tavleundervisning, metoder som forventer aktiv deltakelse av både lærer og elev og som gjerne har
et lekende element ved seg.
Jeg har selv planlagt undervisning ut fra en tanke om at kreative arbeidsmetoder i Religion, livssyn og
etikk (RLE) og religion og etikk kan ha tre forskjellige siktemål.
Det første er at elevene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter slik de beskrives på de nederste
”trappetrinnene” i Blooms taksonomi som hjelp til å teste og pugge reproduserende fagstoff.
(Blooms taksonomi er et klassifiseringssystem for ulike ferdigheter der elevene på de nederste
nivåene skal kunne gjengi kunnskap, mens de på de øverste nivåene kan trekke egne slutninger og
gjøre vurderinger.)
Det andre siktemålet er kreative arbeidsmetoder som fremmer læring og oppmuntrer til deltakelse
og engasjement, noe som kan relatere både til de midterste og de øverste trinnene i taksonomien.
Det kan eksempelvis være ulike former for rollespill, samarbeidslæring eller presentasjoner.
Det siste siktemålet er det sosiale aspektet. Jamfør sitatet fra den generelle delen av læreplanen skal
elevene også få mulighet for å utvikle seg i forhold til trygghet, samarbeid og tillit til egne evner.
Grønt lys fra læreplan
Læreplanen for RLE sier dette i sin formåls-del: «Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp. I
undervisningen skal det benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter som skal bidra til å formidle
alle sider ved faget.»
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I tilsvarende formålsdel i læreplanen for religion og etikk finner vi ikke like tydelige formuleringer i
forhold til kreative arbeidsmetoder. Verbene i kompetansemålene indikerer stor grad av elevaktivitet
og engasjement. På ungdomstrinnet hvor den grunnleggende ferdigheten å regne kan bety “å kunne
gjenkjenne og bruke geometriske mønstre i estetiske uttrykk og arkitektur forutsetter
regneferdigheter”, er læreplanen for VG3 mye mer fokusert på for eksempel analyse, presentasjon
og sammenligning. Dette er da også helt naturlig – elever ved VG3 skal være på et høyere
taksonomisk nivå, det vil si et høyere kunnskaps- og ferdighetsnivå. Faget på videregående skole skal
i større grad hjelpe elevene til å trekke de store linjene og å sammenligne. Likevel, for læreren som
møter tredjeklassinger til religion og etikk en fredag morgen etter torsdagskveldens russekro, kan det
være godt å ha noen kreative arbeidsmetoder i ermet. Og selv om læreplanen for faget ikke spesifikt
etterlyser slike arbeidsmetoder, så utelukkes de ikke heller. Det vil dessuten være mulig å
argumentere for bruk av disse ut fra andre deler av lovverket, i tillegg til at en kan legitimere
arbeidsmetodene med utgangspunkt i pedagogisk tenkning.
For flinke Frida og trøtte Truls
I sin bok Læring gjennom stimulerende samspill skriver Geir O. Halland at læringspsykologene deler
mennesker inn i tre hovedkategorier alt etter hvilken kanal vi foretrekker å ta inn informasjon
gjennom:
- De auditive med ørene som foretrukket informasjonskanal. For dem er forelesning og diskusjon
positivt.
- De visuelle med øynene som foretrukket informasjonskanal. Film, tavle, modeller er alle fruktbare
element for dem.
- De kinestetiske som lærer best ved å røre ved og prøve selv. For dem er øvelser, modellbygging,
dramatisering og lignende gode læringsmetoder.
Halland mener en skal være bevisst at mennesker har foretrukne ”favorittsanser”. Gjennom sin rolle
som foreleser har Halland de siste årene bedt studentene gi tilbakemelding på hvilke sanser de
foretrekker å ta inn informasjon gjennom. Han skriver: ”(…) de siste årene har jeg registrert at en
betydelig andel av de menneskene jeg har undervist for på høyskole- og universitetsnivå,
kategoriserer seg som visuelle og kinestetiske”. Halland spør om det er plass nok for det å se og å
gjøre innenfor de undervisningsformene som er dominerende i dag. Og han trekker fram viktigheten
av at en ”sender på mange kanaler samtidig”.
I møte med mindre barn er det kanskje en selvfølge å ta i bruk kreative arbeidsmetoder, men jeg
mener at eldre ungdom også har glede og læringsutbytte av kreative metoder. Dette forutsetter jo
selvsagt at en som lærer tar veilederrollen på alvor, gir fornuftig oppgaveinstruks og forklarer hva det
er meningen at eleven skal lære gjennom oppgaven. Geir Halland understreker også hvor viktig det
er at en som lærer selv er trygg på og kjenner tiltro til arbeidsformen: ”Det viktigste er at du som
lærer har en grunnholdning til og forståelse for at dette er en hensiktsmessig og verdifull metode
eller arbeidsform for å nå læringsmålene. Dersom du ikke tror på arbeidsmåten, vil resultatet bli
deretter”.
For noen elever vil kreative arbeidsoppgaver være en mulighet til å ta ansvar, hjelpe andre, få en
mulighet til å vise hva de kan. For andre elever vil oppgavene hjelpe dem til å tørre å uttrykke egne
meninger i en mindre sammenheng, og tørre å stille spørsmål.
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Og selvsagt er målet at eleven skal kunne tilegne seg faglig kunnskap. Både ved at en motiverer flere
elever til å følge med, ved at flere av oppgavene forutsetter samarbeid hvor elevene ikke kan være
”blindpassasjer”, ved at en selv formidler kunnskap videre, ved at en beveger kroppen og slik rent
fysisk legger til rette for våkenhet, ved at en i tillegg tar inn konkrete elementer og også tar i bruk
kroppen. Ved dette får flere elever mulighet til å lære.
Hjemmebanefølelse
Jeg vil også nevne det sosiale aspektet. Kan kreative arbeidsmetoder gjøre det mindre farlig og
skremmende å feile? Å rekke opp handa og avgi feil svar, kan oppleves både nakent og ubekvemt for
mange. Likevel vet vi at det å feile er forbundet med læring. Marit Krogtoft skriver i boka Skapende
og kreativ læring om hvordan det ofte er ved å gjøre feil at vi lærer noe nytt. Og det å feile er noe
hun nesten mener må dyrkes, for å få fram kreativitet. Men for at feil skal fungere som læring, er det
helt avgjørende med et støttende og positivt miljø. Krogtoft skriver videre om det å kunne skape:
”Det krever kanskje at man har gjort mange feil uten å miste troen på egne evner. Antakelig krever
det også at man har et miljø rundt seg der det er trygt å gjøre feil.” Kreative arbeidsmetoder
innebærer ofte mindre grupper, større engasjement og mer nærhet. Fungerer gruppene som de skal,
kan dette være en trygg sammenheng å feile i. I kreative arbeidsmetoder er det ofte mindre grad av
reproduksjon, og dermed også mindre tydelig om en gjør feil – dermed kan for eksempel
arbeidsgrupper representere en sammenheng hvor en kan øve seg på å bli trygg på det å feile.
Halland bruker bildet om hvordan idrettsfolk presterer bedre ”på hjemmebane” og sier noe om
hvordan våre følelser er med på å påvirke vår prestasjonsevne. Derav blir det viktig å etablere en
”hjemmebanefølelse” i gruppa.
Spesielt viktig vil kanskje trygghet være innen religionsfagene? Religion og livssyn er svært personlig,
og også sensitivt. I tillegg er det knyttet til identitet. Det er viktig at det er en trygghet i forhold til at
egen tro ikke vil bli latterliggjort av lærer eller medelever. Det er også viktig med en trygghet i
forhold til at en ikke vil bli presset til å gjennomføre aktiviteter som kan virke krenkende i forhold til
tro.
For selv om det er ønskelig med varierte arbeidsmetoder, er læreplanen i RLE svært tydelig på at en
har et spesielt ansvar for varsomhet i dette faget: Det må samtidig utøves varsomhet ved valg av
arbeidsmåter. For de fleste mennesker er åpenhet, tydelighet og dialog det som skal til for å skape
grunnlag for et godt samarbeid. Hovedmålet må være at eleven i religion og etikk og eleven med
foresatte i RLE skal kunne møte til undervisning med en trygghet på at de ikke vil bli stilt overfor
arbeidsoppgaver som kan føre til at de blir satt i en situasjon hvor de må handle på tvers av egen
religiøs- eller livssynssmessig overbevisning. Kjenner en elevene og har en god og åpen dialog med
elever og foresatte, vet en at undervisningen kan legitimeres i forhold til lovverk og læreplaner og at
arbeidsmåtene er hensiktsmessige i forhold til å nå generelle mål og kompetansemål, tror jeg mye
ligger til rette for konstruktiv bruk av arbeidsmetodene.
Og når alt dette er på plass, så kan vi også tillate oss å se litt på hva elevene selv sier de ønsker. Vår
foreleser på Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) refererte til en elevundersøkelse som sa at elevene
ønsket ”å få vite hvorfor”, ”se helheten/sammenhengen”, ”kjenne at deres innsats er viktig og
behøves”, ”bli sett”, ”ha det morsomt og ha variasjon” og ”prøve noe nytt og bevege seg”. Jeg tror
mange elever kan oppleve at kreative arbeidsmetoder kan svare på mye av det de etterspør. Geir
Halland peker på at det som er vanskeligst for mennesker å lære, er det som skal læres ufrivillig, det
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som noen andre har bestemt at vi skal lære. Halland trekker så fram flere forhold som kan påvirke
vår motivasjon til å lære, og dette er i stor grad sammenfallende med det elevene ofte etterlyser.
Selvsagt kan ikke elevene bare lære det de selv synes er interessant, men kan ikke nettopp kreative
arbeidsmetoder være med på å skape relevans, deltakelse, mestring og ansvarlighet, element vi vet
er viktige i forhold til motivasjon og læring?
Klar, ferdig – sett i gang!
Men først: Ved bruk av kreative arbeidsmetoder finnes det noen kjøreregler en skal ta hensyn til. I en
forelesning på PPU, fikk vi følgende bruksanvisning: ”Samarbeidslæring, som er en fellesbetegnelse
på flere kreative arbeidsmåter, bør brukes med ujevne mellomrom. Metodene må ha en hensikt.
Metodene bør ikke brukes hele tida: Ikke hver time, ikke hele timer. De bør ikke brukes som eneste
metode, men som variasjon. Og de bør brukes systematisk – gjennom hele året.”
Det er også svært viktig at en gir tydelige oppgaveinstrukser når en tar i bruk kreative arbeidsmåter.
Jeg endte i min praksis opp med å dele ut ark med oppgaveinstruks til hver gruppe, da vi hadde
gruppearbeid. Gruppearbeidene fungerte bedre med skriftlige forklaringer. Trygghet er en annen
viktig faktor, som nevnt tidligere. Oppgavene elevene blir gitt, bør være slik at det er mulig å mestre
dem – men likevel slik at en må strekke seg litt. Og en må begynne med det nære og det kjente og
bevege seg i retning av det ukjente, slik den tsjekkiske pedagogen Comenius sier. Oppgavene som
elvene blir gitt, bør gi mening for elevene, elevene må forstå sammenhengen og læringsutbyttet.
Oppgaven bør dessuten ha avgrenset tid. Når så eleven kan oppleve mestring, at han eller hun får
være med å innvirke på læringen og kanskje også kan velge, og i tillegg opplever at han eller hun blir
gitt ansvar og tiltro, da ligger mye til rette for læring. «Det fremste mål for utdanning er utvikling.
Opplæringa skal møte barn, unge og vaksne på deira eigne vilkår og samtidig føre dei inn i grenseland
der dei kan lære nytt ved å opne sinn og prøve evner.» (Den generelle delen av læreplanen. Det
skapande mennesket.) Kanskje er nettopp religionsfagene fag som på en spesiell måte kan føre til
utvikling hos elevene? Ved å lære om andre kulturer og religioner, kan eleven oppleve både å bli
tryggere på egen tro og eget livssyn, samt også bli mer trygg i møte med andre. Pedagogen Vygotskys
teori om språkets betydning i læringsprosessen viser hvor viktig det er at elevene får mulighet til
samtale om stoffet og kanskje spesielt relevant er dette i religions og livssynsundervisning, som i så
stor grad kan knyttes til utvikling, dannelse og identitetsutvikling. Hvor viktig er det da ikke at
nettopp religionsfagene er muntlige fag, ikke først og fremst med den hensikt at elevene skal rekke
opp hånda og gi reproduserende svar de vet at læreren etterspør, men et muntlig fag i den forstand
at eleven gjennom samtale og dialog får mulighet til å utvikle seg som menneske?
Kreative arbeidsmetoder utelukker ikke tradisjonell tavleundervisning. Målet er ikke at all
tavleundervisning skal byttes ut med rollespill og samarbeidslæring for da ville en kanskje ikke fått
med seg de auditive elevene. Men når en har så tydelige indikatorer på at eksempelvis øvelse ved å
gjøre selv og diskusjonsgrupper gir gode læringsresultat i sammenlignet med forelesning og lesing,
bør dette også føre til at en legger opp undervisningen i tråd med dette. Dessuten har det kanskje en
verdi i seg selv at også de eldste elevene får trening i å bevare det lekende og det kreative? Den
generelle læreplanen maler et bilde av ressurssterke, skapende og verdifulle elever. Den maler et
bilde av unge mennesker som ikke utdannes bare fordi de skal ”bli” noe, men som i høyeste grad
beskrives som ressurser for samfunnet som de menneskene de er i dag. Den generelle delen av
læreplanen taler tydelig om at livet ikke bare er enkelt for elevene vi møter i klasserommet, det
vektlegges at de ikke alltid kan mestre på topp innen alle de felt som blir målt med tallkarakterer.
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Likevel skal elevene få mot og tro på framtid og egne evner. Kanskje kan kreative arbeidsmetoder
være med på å gi mot til flere elever? Og kanskje kan flere få synliggjort sine ferdigheter om en
oftere etterspør kunnskap og ferdigheter som synliggjøres gjennom et vidt spekter av evner?
Eksempel på et kreativt undervisningsopplegg fra PPU
Denne oppgaven er brukt i Religion og etikk, tema filosofi.
Instruksjon:
Les Platons Hulelignelse sammen.
Gå i grupper på fire
Gå gjennom spørsmålene under. Snakk kort gjennom svarene.
Lag en kulisse der hulelignelsen kan spilles. Bruk lekefigurer, småbamser, lys, ark og annet.
En gruppe viser ”dukketeateret” for en annen gruppe.
Gå tilbake til spørsmålene og drøft dem i gruppa.
Spørsmål til drøfting:
•
•
•
•
•
•
•

Hva tror dere denne liknelsen betyr?
Hva tror du fangene er et bilde på?
Hva kan den frigitte fangen være et bilde på?
På hvilken måte kan dere trekke inn filosofen Sokrates i denne lignelsen? Fremtrer han i
liknelsen på noen måte?
Hvilke reaksjoner får den frigitte fangen når han returnerer og hvorfor?
Presenter hvilke svar dere kom fram til på spørsmålene.
Del gjerne bilder eller film på instagram under hashtag #filosofi.

Kilder:
Helle, L (2004) Ungdomstrinnlæreren. Oslo: Universitetsforlaget AS.
Halland, G O (2004) Læring gjennom stimulerende samspill. Veiledning, vurdering og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.
Repstad, K og Tallaksen I M (2006) Variert undervisning – mer læring. Lærerens metodebok. Bergen: Fagbokforlaget.
Johansen, J-B (Red). (2012) Skapende og kreativ læring. Pedagogisk entreprenørskap i forskning og utvikling av
læringsprosesser. Trondheim: Akademika forlag.
Den generelle delen av læreplanen (1993).
Hentet fra: http://www.udir.no/Upload/larerplaner/generell_del/generell_del_lareplanen_bm.pdf?epslanguage=no

Karen Kilane
Student ved Praktisk Pedagogisk Utdanning 2013/2014
Karen.Margrete.Kilane@kristiansand.kommune.no
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Jødisk mat på norske fat. En kulturhistorisk kokebok. Forfatta av Liv
London, Press forlag 2009
Bokmelding av Signhild Samuelsen
Eit smakfullt innblikk i det jødiske Noreg
Liv Londons kulturhistoriske kokebok er eit veldig godt supplement i jødedomsundervisninga, og gjev
eit smakfullt innblikk i liva og tradisjonane til dei norske jødane.
Maten er sentral i mange religionar, men ein må likevel kunna seia at den står i ei særstilling i
jødedommen. Dei omfattande reglane Toraen teiknar opp for rein og urein mat har gjeve jødane
særeigne mattradisjonar, og maten spelar ei hovudrolle i mange av dei jødiske festane. Dette gjer
også at mattradisjonane er ein viktig del av den jødiske arva, både religiøst og kulturelt.
I samarbeid med Jødisk museum i Oslo har Liv London laga ei kokebok som like mykje er eit portrett
av eit miljø og ein religion som ei samling oppskrifter. Boka kom ut i kulturminneåret 2009, og er eit
levande kulturminne over dei norske jødane. London uttala til Vårt Land (19.10.09) etter utgjevinga at
boka måtte skrivast akkurat då, fordi mange av kjeldene hennar var passert 90, og det var ei fare for
at mange av oppskriftene deira kunne bli borte for alltid om ho ikkje gjorde innsamlinga akkurat då.
Difor brukte ho eit år på å samla inn oppskrifter, men også på å intervjua dei som laga maten.
Sjølv om det er maten som er hovudfokus i boka, er dette like mykje ei skildring av det norske jødiske
miljøet. For side om side med god mat fortel London om norske jødar. Den jødiske kulturen er
mangesidig, og ho får godt fram at sjølv om definisjonen av kva som er «typisk jødisk» ikkje
nødvendigvis er det same for personar med opphav i Aust-Europa, Midtausten og Finnmark, har dei
også noko til felles.
Boka startar med å gje oss ei innføring i kosherreglane, og skildrar også korleis dei norske jødane
innrettar liva sine i matvegen. Å utgjera ein svært liten del av folkesetnaden kan by på mange
utfordringar, og ho får desse godt fram.
Boka er inndelt etter høgtider, og alle kapittel startar med ei skildring av den høgtida oppskriftene i
kapitlet gjerne er knytt til. Desse høgtidsskildringane fortel både om opphavet til høgtidene og om
korleis høgtidene blir feira. RLE-seksjonen på skulen vår opplever desse sidene som særs gode
supplement til læreboka si innføring. Sjølv om boka ikkje er skrive med ungdomsskuleelevar som
målgruppe, passar fleire av desse tekstene godt likevel, kanskje fordi London har lagt til grunn at
lesaren kan lite eller ingenting om jødisk kultur.
Me har også brukt fleire av oppskriftene her, med godt resultat. Londons challe (sabbatsbrød)
medverka sterkt til at så godt som alle elevane etter at perioden var avslutta kunne fortelja at jødane
starta sabbaten med flettebrød og lys.
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Ei oppmoding
Oppmodinga om å finna fram til ei bok ein tenkjer fleire burde vita om, blir med dette sendt vidare til
Rådalslien skole i Bergen.
Signhild Stave Samuelsen (f.1983)
Lektor ved Bryne ungdomsskule, Time kommune.
Ho har mastergrad i Religion og samfunn frå Universitetet i Oslo.
signhild@gmail.com

Udødelighetens elixir en roman av Gabi Gleichmanns
Bokmelding av Siw Fjelstad
Fortellinger som må fortelles og leses før det er for sent?
Gabi Gleichmann er ifølge Aschehougs forfattersider, født i Ungarn i 1954, og siden 1998 bosatt i
Oslo. Debutromanen Udødelighetens elixir er oversatt til 15 språk og er tildelt den franske
litteraturprisen Prix Alberto-Benveniste 2015 for årets beste roman utgitt i Frankrike og med jødisk
tema.
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Romanen bygges opp av fortellingen om slekten Spinoza, og den er nedtegnet av romanens fiktive
forteller, Ari Spinoza. I prologen møter vi ham ved morens dødsseng. På vei ut av livet, stiller moren
spørsmålet «Hvordan kunne Gud la dette skje?» Hun fortsetter «Du må fortelle verden om dette, du
må fortelle alt.» Det er først når Ari selv er dødssyk, og han vet at hans slekt dør ut med ham, at han
begynner å skrive. Aris grandonkel er inspirasjonskilde som historieforteller, og han fortalte
familiehistorien til Ari og tvillingbroren i deres barndom. Familiens forfedre skrives inn i
menneskeslektens historie. Forfedrene er livleger, filosofer, opplysningstidens talsmenn, forkjempere
for den franske revolusjonen og nytenkende forretningsmenn. De setter tydelige spor etter seg som
jøder på vandring gjennom Europa, og på stadig flukt fra intoleranse. I rammen av at dette er det
fortellinger som er gjenfortalt i flere ledd, og de gir rom for faktiske hendelser vi alle kan kjenne igjen
fra historien. Her finnes anekdoter og mer mytiske fortellinger, og vi får også innblikk i en mystisk
jødedom.
Fortellingen begynner på 1100-tallet med Baruch som på gammeltestamentlig vis drømmer om
Moses, som forutsier at han kommer til å finne en hemmelighet som skal voktes av hans
etterkommere i tusen år. Moses befaler ham å forlate hjembyen for å oppfylle Guds vilje. Baruch blir
livlege for kongen i Lisboa, og lager en eliksir for å gi sin konge et langt liv. Drikken gir udødelighet og
oppskriften går i arv fra far til eldste sønn ned gjennom slektsleddene, og det er strengt forbudt å
røpe hemmeligheten.
Foruten å være en roman som kan leses i mange omganger, da den er omfangsrik, og flere av
underfortellingene er små romaner i seg selv, så kan den gi oss religionslærere flere perspektiver på
den jødiske fortellingen, ikke minst på den europeiske jødiske fortellingen.
Boken er herved anbefalt.
Kilder
Gleichmann, Gabi (2012): Udødelighetens elixir, 2.opplag, Oslo, Aschehoug & Co,
http://www.aschehoug.no/Forfattere/Vaare-forfattere/Gabi_Gleichmann (31.01.15)

Convictions av Marcus Borg
Bokmelding av Anne Langås Handeland

Marcus Borg sin bok Convictions. How I learned what matters most ble utgitt i 2014 Den er skrevet
som en bok som oppsummerer forfatteren sine overbevisninger utviklet gjennom et liv som teolog
og skribent. Boka er utgitt på engelsk og er enda ikke oversatt til norsk.
Marcus Borg (d. 21.1.2015) var en amerikansk teolog og bibelforsker (NT). Han viet mye av sin
forskning til spørsmålet om den historiske Jesus, og skrev mange bøker som har blitt bestselgere og
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lest av millioner av amerikanere, (bl. a. Jesus: Uncovering the Life, Teachings, and Relevance of a
Religious Revolutionary, 2006, Speaking Christian: Why Christian Words Have Lost Their Meaning,
2011).
Boka er lettlest, men likevel dyp nok til å inspirere til tenkning. Den er teologisk solid, med mange
referanser, men likevel ikke preget av en utilgjengelig faglig diskurs.
Han skriver inn i en nordamerikansk kontekst med sin polariserte virkelighet mellom konservative og
liberale kristne, og han plasserer seg selv i den leiren av “progressive Christians” som forkaster en
bokstavelig tolkning av Bibelen og som søker å tolke kristendommen inn i en ny tid.
Og det er dette Borg ønsket i sitt forfatterskap; først og fremst å formidle sin forståelse av hvordan
en ny fortolket kristendom er nødvendig i vår tid. Han skriver om sine egne tre «omvendelser»:
intellektuell, politisk og religiøs. Han gir sine refleksjoner rundt hvorfor og hvordan kristendommen
er på sitt beste, – som alle religioner er på sitt beste, en vei til forvandling.
Hans overskrifter i boka er:
Gud er virkelig og et mysterium (God Is Real and a Mystery)
Her skriver han om menneskers opplevelse av det gudommelige. Han diskuterer hvordan erfaringen
av det guddommelige på mange måter går ut over en erfaring av det han kaller “a supernatural
theism”, en opphøyet guddom som er skilt fra det menneskelige. Heller enn et teistisk gudsbilde
skriver han at man i Bibelen finner like mye et panteistisk gudsbilde (alt er i Gud, Gud er i alt), og at
det er denne religiøse erfaringen som ofte kjennetegner religiøse/mystiske erfaringer som
mennesker i alle de store religionene forteller om.
Frelse handler mer om dette livet enn det hinsidige (Salvation Is More About This Life Than an
Afterlife)
Her utforsker han den kristne forståelsen av frelse. Han hevder at frelse er mer enn "å komme til
himmelen", at et liv etter døden egentlig ikke er så sentral i Bibelen i det hele tatt. Han skriver at når
kristendommen fokuserer på frelse som liv etter døden blir budskapet mer om selvoppholdelse,
individualisme, dvs. egen frelse. Et annet problem er at det deler menneskeheten opp i "frelste" og
"ufrelste", og sist at det stjeler fokus fra dette livet og dets utfordringer. Når man tror at "enden er
nær", hvorfor skal vi bry oss for mye med denne verdens utfordringer?
Har skriver at frelse først og fremst handler om transformasjon, på denne siden av døden.
Transformasjon henimot frigjøring, gjenforening, å se med nye øyne, aksept, og å bli møtt på våre
innerste lengsler.
Bibelen kan være sann uten å bli tatt bokstavelig. (The Bible Can Be True Without Being Literally
True)
Marcus Borg går imot en bokstavelig tolkning av Bibelen, han påpeker flere faktiske feil som Bibelen
har, og at mange fortellinger i Bibelen fremstiller Gud som tyrannisk, voldelig og kvinnefiendtlig.
Derfor handler Bibelens sannhet ikke om faktisk sannhet, men om dens metaforiske sannhet i
fortellinger og lignelser. I andre bøker går han nærmere inn på fortellingen om Jesu fødsel og Jesu
død, og søker å se den metaforiske meningen til disse tekstene heller enn den bokstavelige.
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Jesu død på korset har betydning, men ikke fordi han betalte for menneskehetens synder (Jesus’s
Death on the Cross Matters—But Not Because He Paid for Our Sins)
Borg ser Jesu død som en hendelse som ikke bare handler om soningsdød for menneskene. Han
skriver at denne betydningen ikke var den sentrale blant kirkens første teologer, og heller ikke i den
østlige kirken. Og om man hevder at Jesu død bare var en del av Guds frelsesplan, ser man bort fra de
historiske fakta som førte til korsfestelsen av Jesus. Korset har en dypere metaforisk betydning om
denne verdens motstand og avvisning av Jesu budskap og proklamasjon av Guds rike.
Bibelen er politisk (The Bible is political)
Borg skriver at Bibelen er politisk, at den både i GT og NT har et budskap om å støtte de fattige og
undertrykte og gå imot ethvert undertrykkende og lovløst politisk system. I samme ånd skriver han
neste kapittel med tittelen «Gud er lidenskapelig opptatt av rettferdighet og de fattige» (God is
passionate about justice and the poor). Her henter han inspirasjon fra profeten Amos og hans kamp
mot urett.
Å elske Gud er å elske som Gud (To love God is to love like God)
Her skriver han at kristendommens viktigste budskap er å elske det som Gud elsker.
Jeg vil anbefale boka til de som er opptatt av religiøsitet, og kristendommens rolle i samfunnet i dag.
For lærere som driver med formidling av religionenes kjerne samt deres ulike tolkninger er det
stimulerende å lese innsiktsfulle bøker som kan gi nye tanker og perspektiver rundt kristendommens
kjernebudskap.
Opplysninger om boka: Convictions How I Learned What Matters Most by Marcus J. Borg,
HarperOne 05/14. Boka kan bestilles via http://www.amazon.com/
Anne Langås Handeland (1972)
Lektor ved Kristelig Gymnasium alhandeland@kg.vgs.no

KAN OG BØR VI VÆRE NØYTRALE?
Tor Aurebekk

Åpenhet om eget livssyn?
Mandag 13. oktober 2014 hadde Vårt Land en reportasje om Oslo-ungdoms holdning til religion. I
den forbindelsen ble også en del avgangselever ved Oslo katedralskole intervjuet om sitt forhold til
religionsfaget i skolen. Elevene syntes læreren burde være nøytral, men samtidig undret de seg over
hva hun faktisk sto for: de mente hun var ateist, men var ikke sikre.
Det er da jeg finner fram Ole Martin Moens grundige gjennomgang av Åpenhet om eget livssyn
overfor elever i "Religion og livssyn 2/2013." Selv om Moen peker på at "Følgelig synes både juridiske
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og pedagogiske grunner til å tale for at en RLE-lærer i den offentlige skolen bør fremstå som nøytral"
(side 70), er han likevel i sin konklusjon åpen for en større åpenhet, i alle fall for videregående: "I en
kontekst med eldre elever synes det derfor å være greit, i alle fall dersom elevene spør, å fortelle
hvor man livssynsmessig hører hjemme" (side 72).
Jeg har all min undervisningserfaring fra videregående. Med denne bakgrunnen mener jeg det ikke
bare er greit, men faktisk også nødvendig, at en toner flagg om eget livssyn. Jeg mener det er å vise
respekt for elevene, som i avgangsklassen er voksne, og som derfor også bør behandles som det!
Fra klasserommet
Kanskje et eksempel fra klasserommet kan illustrere litt av dilemmaet. Jeg hadde gjennomgått
forskjellene mellom skapelsesberetningene i 1. Mosebok, da en elev spurte meg direkte: "Tror du
virkelig ikke at verden ble skapt på seks dager?" Er det mulig å svare "nøytralt" på et slikt spørsmål?
Det måtte i så fall være å bøye av, ikke svare i det hele tatt. Å henvise til læreplanen, ville jo være for
å se bort fra at dette var et personlig spørsmål rettet direkte til meg! Her fant jeg fort ut at jeg måtte
svare ærlig, men samtidig på en måte som gjorde at jeg ikke latterliggjorde fundamentalismen
hennes. Jeg måtte tenke meg om og merket at klassen ventet på hva jeg ville svare. Først det
personlige: Nei, for meg er det viktige at verden er skapt, ikke hvordan. Så til eleven: Men her er det
ingen fasit, i slike spørsmål har jeg som lærer heller ikke monopol på sannheten. Og til resten av
klassen: Det viktigste er å respektere at vi kan ha forskjellige meninger om tilværelsen.
Respekt for elevene
Denne lille hendelsen lærte meg noe. Som lærere må vi respektere elevenes livssyn, og oppmuntre til
at de gir uttrykk for sin egen tro. Vi må også arbeide for at elevene skal lære om og forstå hverandres
ståsted i tilværelsen. Da kommer spørsmålet snikende: kan vi forvente og oppmuntre til åpenhet fra
elevene, mens vi samtidig skjuler oss bak en maske av nøytralitet?
En annen side av dette er: hvis vi skjuler vårt indre, er det da borte? Vi er ikke et annet menneske når
vi går inn døren til klasserommet, vi tar selvfølgelig med oss alle våre tanker, tvil og tro. Det er ikke
mulig å være absolutt nøytral, fordi "nøytralitet" i seg selv er et standpunkt, der det kan være
uenighet i selve utgangspunktet.
Skal vi åpne opp for toleranse, betyr ikke det at vi skal være farveløse. Vi kan ikke være tolerante mot
andre uten at vi forventer at andre tolererer det vi står for. Hvis elevene vet hvor vi står, trenger de
heller ikke lete etter baktankene bak det vi sier og gjør. Dette mener jeg er respekt både for vår
faglige integritet og respekt for elevenes egne livssyn.
Det betyr også at en selvfølgelig må være så åpen at en tar opp problemstillingen allerede i
begynnelsen av skoleåret, at en faktisk drøfter med elevene hva de mener om en slik åpenhet og gir
dem muligheter til å komme med motforestillinger. Da må en også ta opp at det er forskjell på
nøytralitet på den ene side og objektivitet og respekt på den andre. Nettopp i religionsfaget mener
jeg det er viktig at en tar denne tyren med hornene allerede når skoleåret begynner. Bare gjennom å
vise at en har respekt for andre både når det gjelder tro og politikk, kan en forvente at elevene også
lærer å vise respekt for lærer og hverandre.
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Lett å bli avslørt
En annen side er om det i det hele tatt er mulig å bevare en maske av nøytralitet i vår moderne
internettverden. Jeg fikk en gang i en samfunnsfagtime spørsmål om hvor jeg sto politisk. Jeg tenkte
jeg kunne gi en utfordring og svarte at siden de hadde nettilgang, kunne de jo prøve å finne det ut.
Det tok halvannet minutt! Alle lærere er nok ikke like engasjert i diverse sammenhenger som meg,
men det lærte meg at nøytralitet i vår netthverdag kan være nokså illusorisk! Og da er det vel bedre å
kaste masken, enn å late som den er der!
Kan vi være nøytrale?
Men også på en annen måte må en reise spørsmålet om det er mulig å være nøytral, fordi en i en
dynamisk klassesituasjon lett kan glemme masken. Dette er vel også et etisk spørsmål: siden en
streng nøytralitet knapt er mulig, mener jeg en påtatt og påstått nøytralitet er en form for
uredelighet. Å skjule seg selv er ikke måten å møte ungdom på, enten de er faste i sin tro eller på
leting etter en mening i tilværelsen. Vi møter mennesker i en klasse, skal de til gjengjeld bare møte
en programmert robot?
Derimot bør vi forsøke å være så objektive som mulig, og aktivt oppmuntre elevene til å si fra hvis de
mener at vi går ut over det objektive. Det er krav vi stiller til våre elever, så vi må tåle å bli møtt med
det samme selv! Det viktigste en kan lære, er å være enige om å være uenige, og at det å være uenig
med en lærer er positivt og bør oppmuntres!
Den hyggeligste tilbakemelding jeg noensinne har fått fra en elev, var da en muslimsk elev sa til meg
at jeg var den første læreren hans som tok islam på alvor! Det varmet, men jeg tror ikke en kan
oppnå dette gjennom å være påtatt nøytral. Bare ved å respektere seg selv og sin faglige integritet
kan en også respektere andre!
Konklusjon
Alt dette er kun erfaringsbasert, men jeg våger likevel påstanden: nettopp i religionsfaget tar en
elevenes tro og tvil på alvor når en er åpen om hva en selv står for. Men det forutsetter at en også
oppmuntrer og respekterer elevenes kritiske selvstendighet.
Dette er basert på mine erfaringer i møtene med avgangselever i videregående. Jeg vet derfor ikke
om en slik åpenhet er mulig eller ønskelig i barne- og ungdomsskole, men jeg har en tanke om at det
er bedre å være for åpen enn å være for forsiktig! Kanskje spiller faglig tyngde også inn: en lærer som
er faglig usikker, vil kanskje også være usikker i sitt møte med elevenes tro og forestillinger, og derfor
også usikker på hvor grensene går! Nøytralitet kan kanskje også være en måte å skjule usikkerhet.
Tor Aurebekk (født 1950)
Har hovedfag i kristendomskunnskap, og har 30 års erfaring som religionslærer i videregående skole,
men har for tiden permisjon fra undervisning for å være fylkeshovedverneombud i Vest-Agder, epost: toau2@vaf.no

ARRANGEMENTER
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Demokrati og menneskerettigheter, utfordringer og muligheter med minoriteter i klasserommet
Bli med på tverrfaglig kurs for religionslærere, samfunnsfaglærere og lærerutdannere, september
2015!
Kurset er et ukeskurs som finner sted i uke 39, 19. – 26. september, i Hellas, demokratiet og
menneskerettighetenes vugge.
Programmet omfatter forelesninger, praktiske undervisningsopplegg og en tur til Pergamon i Tyrkia.
Hovedtemaene er blant andre:
•
•
•
•
•

Urfolk med vekt på samenes historie, kultur og religion
Minoriteter i majoritetssamfunnet
Menneskerettigheter som verktøy for å ivareta minoriteter og felleskap
Islam og menneskerettigheter, et ambivalent forhold
Hvordan bygger vi felles verdier og felles identitet i klasserommet?

Innledere er seniorrådgiver og forsker ved Senter for menneskerettigheter Ingvild Plesner og
førstelektor Håkon Folkenborg ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i
Tromsø.
Fullstendig program, pris og informasjon kommer på foreningens nettsted www.religion.no.
Påmelding skjer til FN-sambandet: sor@fn.no
Kursarrangører: FN-sambandet og Religionslærerforeningen i Norge i samarbeid med Universitetet i
Agder og Universitetet i Tromsø
Kontaktpersoner:
Gunvor Andresen: Gunvor.Andresen@fn.no
Kari Repstad: kari.g.repstad@uia.no
Katja Haaversen Westhassel: Katja Skjolberg@uia.no
http://www.uia.no/senter-og-nettverk/metochi

"INN I RELIGIONENS VERDEN"
Studietur – med 14 dagers rundreise på Sri Lanka – påsken 2016
Dere får nå anledning til å bli med på en spennende oppdagelsesferd inn i religionenes verden på Sri
Lanka. I fargerike reisekataloger omtales gjerne Sri Lanka som øya med mange tusen års
kulturhistorie, en frodig og vakker natur, et fargerikt folkeliv og lange hvite sandstrender. Alt sammen
er sant, men det er også et land preget av en lang og fortærende borgerkrig, fattigdom, korrupsjon
og brudd på menneskerettighetene. Ikke minst er det et land hvor man kan studere de store
verdensreligionene som i århundrer har eksistert tett sammen. Man kan øke sin forståelse for hva
det vil si å leve i et land hvor buddhismen spiller en fundamental rolle, men hvor også hinduismen,
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kristendommen og islam har satt sitt preg på historie, mennesker, skikker og hellige steder. Det er et
land hvor man kan besøke et hellig fjell som er pilegrimsmål for tilhengere av alle de fire store
verdensreligionene, og man kan oppleve hvordan buddhister, hinduer og kristne oppsøker muslimske
sufi-helligdommer for å finne trøst. Det er et land fylt av kontraster på godt og ondt, og den som
reiser til Sri Lanka drar ikke derifra igjen uten å ha utvidet sin horisont og lært veldig mye!
På denne reisen ønsker vi å finne ut mer om de fire store verdensreligionene og deres innflytelse på
Sri Lanka, men vi vil også oppfylle noen av de lengslene som de fargerike reise-katalogene sår i oss. Vi
ønsker at alle deltakerne skal få opplevelser for både "skinn og sinn".
Vi skal undersøke katolske påskeritualer i Ngombo og sykle rundt blant klostre og stupaer i den gamle
buddhistiske hovedstaden Anuradhapura. Videre nord kommer vi inn i de tamilske områdene og
besøker hindutempler og biblioteket i Jaffna. Vi skal se nærmere på ulike former for buddhistisk
praksis, besøke klostre og et meditasjonssenter, kravle opp i ryggen på en kjempestor buddhastatue
og se noen buddhistiske helvetes-beskrivelser som får det til å løpe kaldt nedover ryggen. Vi skal stå
på Sigriya klippefort og fordype oss i historien. Vi skal besøke muslimske helgengraver og gå på
byvandring med en muslimsk professor i Galle. Vi skal se på hinduistiske og buddhistiske ritualer i
Kataragama – og for de som vil – blir det en nattvandring opp det hellige fjellet Sri Pada, Adams Peak,
hvor vi sammen med pilegrimer kommer til toppen i det solen står opp over fotavtrykket til Shiva,
Buddha, Adam og apostelen Thomas. Vi skal besøke en skole og få forelesninger underveis om Sri
Lankas historie og religiøse mangfold. Vi skal selvfølgelig også reise gjennom vakker natur med teplantasjer og grønne fjell, kanskje besøke et barnehjem for elefanter, men helt sikkert få late oss litt i
strandbyen Unawatuna, sør på Sri Lanka.
Faglig ansvarlig: Eva Mila Lindhardt, Høgskolen i Bergen
Filmklipp fra Sri Lanka: http://www.honorsintcollege.com/#!videos/cksi
Online nyheter fra Sri Lanka: http://www.onlinenewspapers.com/srilanka.htm
Kontakt
Liv Gundersen livgund@online.no
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