STYRET INFORMERER
Siden forrige nummer av Religion og livssyn har vi avholdt Landsmøte i Oslo 14.
april og et nytt styre er nå i gang med foreningens videre arbeid.
Vi retter en stor takk til Kari Repstad for åtte år i styret, de siste fire årene som
leder. Særlig vil vi framheve hennes engasjement for tidsskriftet vårt, for varierte
undervisningsmetoder og for samarbeid med FN-sambandet og Universitet i
Agder; for høstkurs med én ukes varighet – gjennom fem år – på studiestedet
Metochi på Lesvos. Det ligger masse arbeid bak alt dette!
Likeledes takk til Inger-Margrethe Tallaksen for arbeid som styremedlem og
senere som vararepresentant. Begge disse damene bor i Kristiansand og har samarbeidet nært om seminarer.
Siw Fjelstad har også takket for seg etter mange år i styret, først som vararepresentant, men raskt som fast medlem. Hun har tatt ansvar for ulike oppgaver, har
deltatt i panelsamtaler, skrevet bokomtaler, arrangert seminarer og ekskursjoner.
Ut av styret fra denne perioden gikk også Hanne Hellem Kristiansen og Sigurd
Myhre. De tre sistnevnte bor i Oslo-området og arbeider på ulike videregående
skoler. Takk for innsatsen – og lykke til videre med det viktige og inspirerende
arbeidet med religionsfaget i klasserommene!
Det nye styret presenterer seg på de neste sidene og alle er svært motiverte for
arbeidet. Som den lengst-sittende i styreflokken har undertegnede påtatt seg oppgaven som leder og skal sørge for kontinuitet i Religionslærerforeningen og
koordinere styre-arbeidet. Cathrine Tuft har sagt seg villig til å fungere som nestleder, og hun er vår representant utad ved ymse høve.
For det meste vil styret fungere som et arbeidsstyre og tar felles ansvar for tidsskriftet selv om Rita Knutsen Ims og Sigrid Skomedal har påtatt seg hoveddelen.
Vi vil følge tradisjonen med ett seminar per semester. Vi vil også følge arbeidet
med de nye læreplanene som er under arbeid og som skal framlegges i mars 2019.
Nettsidene våre blir oppgradert i løpet av høsten og Knut Dæhli leder den prosessen. Adressen blir stadig: Religion.no
På Facebook finnes vi under navnet «Religionslærerforeningen i Norge». Om
du «liker» oss, så skal du motta tips når noe legges ut. Anne Langås og Thomas
Leikvoll på K.G. ordner opp i våre sider. Det finnes mange varianter av religionsdiskusjon-grupper på Facebook, med ulik grad av seriøsitet, men her er også mye
interessant å finne!
VIPPS-alderen måtte nok komme til oss, og heretter kan du «vippse» innbetalinger til 534246. Her heter vi «Religionslærerforeningen». Det var ikke plass
til flere bokstaver.
I 2019 passerer vi 30 år – og det vil vi markere med seminarer både i Kristiansand 29. og 30. mars og i Oslo 27. april. Vi planlegger å arrangere et høst-seminar i 2019 et annet sted i landet også.
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Vårt første arrangement blir et seminar på K.G. i Oslo lørdag 20. oktober
2018 kl. 11.00 - 15.00. Tema: «Livsmestring» ved Guro Helskog Hansen. Påmelding til Annlan@kg.vgs.no innen 9. okt.
Artiklene i dette nummeret tar for seg ulike temaer, inkludert reisereportasjen
fra studieturen til Israel og Vestbredden påsken 2018. To-årsrapporten for 201618 og referat fra Landsmøtet hører også med, samt styrepresentasjon med tilhørende bilder.
Stadig er vi interessert i innspill fra medlemmene, forslag til temaer både til
seminarer og til tidsskriftet, samt undervisningsopplegg som kan deles over det
ganske land!
Godt skoleår og god lesning – fra styret v/ Liv Gundersen

TO-ÅRSMELDING FOR RELIGIONSLÆRERFORENINGEN I NORGE 2016–2018
Styret hadde konstituerende møte 6. 6. 2016.
Følgende styreverv ble fordelt:

Leder: Kari Repstad, Nestleder: Rita Knutsen Ims, Økonomi- og medlemsansvar
lig: Liv Gundersen, Styremedlemmer: Siw Fjelstad, Anne Langås, Knut Dæhli,
Sigurd Myhre, Vegard Nedrelid, Ingvild Knobloch Braut.
Vara: Hanne Hellem Kristiansen og Inger-M. Tallaksen.
Merknader:
Ikke alle styremedlemmer har møtt hver gang på grunn av barnefødsler og permisjoner.
Kari Repstad og Inger-M. Tallaksen kommer fra Kristiansand, resten er fra østlandsområdet.
Styrets virksomhet i perioden 2016–2018

Styret har hatt til sammen 9 styremøter. Alle styremøtene har foregått på Liv
Gundersens arbeidsplass, Oslo handelsgymnasium.
Styrets arbeid har bestått i løpende styresaker som økonomi, arbeid med medlems
register, program for foreningen og utgivelse av tidsskriftet Religion og Livssyn.
Økonomi: Liv Gundersen har i denne perioden videreført arbeidet med økonomien og medlemsregisteret og kontakten til medlemmene.
Styret har i tillegg til de ordinære styremøtene hatt et møte for å diskutere fremtiden til foreningen og til tidsskriftet Religion og Livssyn på grunn av endringer
i styret fra april 2018.
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I perioden 2016–2018 har foreningen hatt følgende aktiviteter:
2016

Studietur til Sri Lanka: Påsken + uka før: 19. mars - 2. april. Med 22 deltakere
+ faglig leder Eva Mila Lindhardt fra Høgskolen i Bergen.
23. april: Seminar og Landsmøte: «Erfaringer fra religionsklasserommet» v/ Trine
Anker, Paul Thomas og Kari Repstad. Antall deltakere: 26
24. september - 1. oktober: En ukes seminar på Studiesenteret Metochi, Lesvos,
Hellas sammen med FN-sambandet og Universitetet i Agder. Målgruppa var
religionslærere- og samfunnsfaglærere på ungdomstrinnet og i videregående
skole. Antall deltakere: 25 Tema: «Dialog, makt og interesser i Midt- Østen og
i klasserommet.»
5. november: Lørdags-seminar Tema: «Jobbe sammen i religionsfaget.» Seminaret ble holdt på Kristelig gymnasium i Oslo, antall deltakere: 20
2017

24. og 25. mars: Seminar i Tromsø, Tema: «Religiøst liv i nord.» Antall deltakere 25
Sigrid Skomedal fra Heggen videregående skole, Harstad, Bjørg Strand, Tromsdalen videregående skole og Jon Gaalaas Hauge fra Kongsbakken videregående
skole arrangerte seminaret for Religionslærerforeningen sammen med styrets
representant Liv Gundersen. Målgruppa var lærere fra ungdomstrinnet og videregående skole.
8.-15. oktober: En ukes seminar på Studiesenteret Metochi, Lesvos, Hellas
sammen med FN-sambandet og Universitetet i Agder. Målgruppa var religionslærere- og samfunnsfaglærere ungdomstrinnet og i videregående skole. 25
deltakere. Tema: «Verdier i skole og samfunn.»
23. september: Fortellerseminar Kursholder: Fridunn Tørå Karsrud. Tema:
«Hvordan kan vi bruke fortelling som metode i religionsfaget?» Målgruppe:
Ungdomstrinnet og videregående skole. Sted: Kristelig Gymnasium. Antall deltakere: 20
2018:

22. mars – 1. april: Studietur til Israel og Palestina. Antall deltakere: 25. Rundreise
i Israel og Palestina, med foredrag og møter med representanter fra ulike organisasjoner. Ansvarlige for turen: Liv Gundersen, Gunnar Holth og Rannfrid Thelle.
Annet arbeid:

I forbindelse med revisjon av læreplanverket foreslo foreningen representanter
til kjerneverdigruppene som skulle nedsettes. Ingen av forslagene ble tatt til
følge. Vi har likevel fulgt arbeidet fordi Trine Anker som er medlem av kjerneverdigruppa både har besøkt styret og skrevet i Religion og Livssyn.
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Foreningen foreslo følgende til læreplangruppa i Religionsfagene: Siw Fjelstad,
Knut Dæhli og Rita Knutsen Ims.
Kari Repstad representerte foreningen på et lanseringsseminaret Tro, tillit og
toleranse, ungdomsliv i en flerkulturell kontekst, der Pål Ketil Botvar fra KIFO
presenterte ny rapport om ungdom og religiøsitet.
Kari Repstad representerte foreningen i ressursgruppe for Dialogpilotene.
Flere fra styret har representert foreningen på MFs åpne dag og på MFs januar-seminar.
Kari Repstad kommenterte forslaget til kjerneverdier i religionsfagene på Utdanningsforbundets møet i Agder der Trine Anker presenterte kjerneverdiene.
Læreplangruppe i forbindelse med fornyelse av læreplanverket: Religionslærerforeningen har forslått følgende personer: Siw Fjelstad, Knut Dæhli, Rita Knutsen Ims og Cathrine Tuft.
Internasjonalt arbeid: EFTRE.
Styret har ikke hatt kapasitet til å følge opp arbeidet i EFTRE. Knut Dæhli har
holdt kontakt.
Nettsted og Facebook

Religionslærerforeningen driver nettstedet: www.religion.no
Religionslærerforeningen legger ut relevant informasjon på foreningens facebookside.
Det arbeides med å legge ut artikler fra tidsskriftet på www.religion.no
Religion og Livssyn

Religionslærerforeningen gir ut tidsskriftet Religion og Livssyn.
Det gis ut tre nummer per år. Utgivelsen representerer mye arbeid.
Styret i foreningen har ansvar for utgivelsen, men hovedarbeidet utgis av redaktørene Rita Knutsen Ims og Kari Repstad. Pål Repstad har lest korrektur.
Avtaler om trykking

Inntil sommeren 2017 hadde foreningen en avtale med Portal forlag om trykking og utgivelse av tidsskriftet. Da Portal forlag gikk inn i Cappelen Damm var
det ikke lenger aktuelt å ha denne avtalen. Foreningen har inngått en ny avtale
med trykkeriet Renessanse Media. De får tilsendt ferdig manuskript og så setter
og trykker de nummeret. Rita Knutsen Ims har hatt den direkte kontakten med
trykkeriet.
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Redaksjonsråd: Halvor Moxnes, Signhild Stave og Sigrid Skomedal.
Tidsskriftet har hatt et redaksjonsråd, men det viser seg vanskelig å opprettholde kontakten med medlemmene. Dette foreslås derfor nedlagt.
Religionslærerforeningen framover:

Foreningen er fremdeles avhengig av medlemsrekruttering for å ha en solid økonomi.
Tidsskriftet trenger flere som kan gjøre den konkrete jobben med å finne folk
som kan skrive og noen som er villige til å ta på seg det praktiske arbeidet med
å ferdigstille tidsskriftet.
Styret i foreningen sitter i Oslo. Det betyr at kontakten utover i landet må styrkes.
Kristiansand, 4. 4. 2018
Kari Repstad
Forslag: Vi har prøvd å få noen til å stille som leder i styret, men har ikke lykkes.
Vi foreslår derfor at styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgavene.
Forslag til styre i Religionslærerforeningen: Anne Langås, Rita Knutsen Ims, Liv
Gundersen, Knut Dæhli, Cathrine Tuft, Ingvild Knobloch Braut, Sigrid Skomedal, Thomas Leikvoll
Styret konstituerer seg selv.
Forslag: Redaksjonsrådet for Religion og livssyn legges ned.

REFERAT FRA LANDSMØTE I RELIGIONSLÆRERFORENINGEN
14.4.2018 PÅ KG, OSLO
15 medlemmer til stede på landsmøtet.
To-årsmeldingen fra Religionslærerforeningen 2016-2018.
Avtroppende styreleder Kari Repstad leste opp toårs-meldingen.
Hun presiserte disse viktige sakene:
• Foreningen må hele tiden forsøke å få nye medlemmer
• Det må fortsette å jobbes med å finne folk til å skrive i tidsskriftet
• Kontakten med medlemmene utover i landet må styrkes
To-årsmeldingen ble godkjent.
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Regnskap og budsjett ble lagt frem av Liv Gundersen. Tallene viser at økonomien i foreningen er tilfredsstillende. De største inntektene er medlemskontingentene, den største utgiften er trykking av tidsskriftet. Budsjett og regnskap ble
godkjent.
Endringer i styret:

Følgende styremedlemmer går av: Leder Kari Repstad, Siw Fjelstad, Vegard
Nedrelid, Sigurd Myhre
Varamedlemmer: Hanne Kristiansen, Inger-Margrethe Tallaksen
Nytt styre ble valgt: Fra tidligere styre: Liv Gundersen, Rita Knutsen Ims, Anne
Langås, Knut Dæhli.
Nye styremedlemmer: Cathrine Tuft, Thomas Leikvoll, Sigrid Skomedal. Vara:
Ingvild Knobloch Braut. Valget ble enstemmig vedtatt.
Forslag om å legge ned redaksjonsrådet til tidsskriftet da det har vist seg vanskelig å opprettholde kontakten med redaksjonsmedlemmene. Forslaget ble vedtatt
og redaksjonsrådet legges ned.
Eventuelt:

Kari Repstad ønsker å arrangere et fagseminar i samarbeid med Religionslærerforeningen på UiA, Kristiansand, våren 2019.
Line Snoek, stipendiat på MF, ønsker seg informanter til doktorgradsarbeid om
hvordan det jobbes med holdningsarbeid i religionsfaget i skolen.
Spørsmål: Hvordan jobbes det videre med tidsskriftet? Styret får ansvaret for
tidsskriftet, de vil avgjøre hvordan det skal jobbes videre med tidsskriftet.
Foreningen fikk statsstøtte på kr. 50 000 for noen år siden. Det har også senere
blitt søkt om dette, uten av foreningen har fått da kriteriene for støtte har blitt
endret.
Foreningens Facebook-side må administreres. Til nå har Siw Fjelstad stått for
dette. Facebook-siden er viktig for foreningen.
Oslo 14. 4. 2018, Anne Langås, referent
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LIV GUNDERSEN har vært ansatt på Oslo handelsgymnasium

siden 1997 og deltatt i Religionslærerforeningen siden det. Gjennom åtte år har jeg sittet i styret og har deltatt både i planlegging
av flere studiereiser og sørget for medlemsregister og økonomi –
og har nå vervet som leder. Fagkretsen min består av kristendomskunnskap, kroppsøving, nordisk hovedfag og spesialpedagogikk. Jeg arbeider nå i halv stilling og bruker fagene mine innenfor spesialpedagogisk virksomhet. Gjennom studietiden har jeg bodd både i Volda, Bergen
og Oslo. Opprinnelig kommer jeg fra Fredrikstad og synes at jeg etter hvert har
et visst kjennskap til landets mangfoldige geografi!
CATHRINE TUFT er lektor ved Frogn videregående skole i Akers-

hus. Her underviser jeg i fagene Religion og etikk, Sosiologi og
sosialantropologi, Samfunnsfag samt Spansk. Jeg har master i
Religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og har nestlederansvar i Religionslærerforeningen nå.

SIGRID SKOMEDAL arbeider som lektor ved Heggen videregå-

ende skole i Harstad og har hovedfag ved Religionsvitenskapelig
institutt i Trondheim, 1984. Jeg underviser i fagene Norsk og
Religion og etikk. Fra 2015 har jeg deltatt i redaksjonsrådet av
tidsskriftet vårt Religion og livssyn.

THOMAS LEIKVOLL er nyutdannet i 2017 fra lektorprogrammet

på MF. Mitt arbeidssted er ungdoms-skolen på Kristelig gymnasium i Oslo – i Samfunnsfag og KRLE. Ny i styret fra våren 2018
og arbeider med foreningens nettsider og facebookside. Dialekten røper meg fra Åsane ved Bergen.

KNUT DÆHLI er lektor ved Oslo Handelsgymnasium og har jobbet i Osloskolen siden 2010. Opprinnelig kommer jeg fra Askim
i Østfold. Mastergrad fra Universitetet i Oslo 2014 i religionshistorie. Jeg underviser i fagene Religion og etikk, Historie, Filosofi,
Samfunnsfag og Engelsk. Styremedlem i Religionslærerforeningen har jeg vært siden 2016 – og jeg følger blant annet opp arbeidet med nettsiden vår.
7

RITA KNUTSEN IMS ble ansatt som lektor i fagene norsk og reli-

gion og etikk ved Kristelig Gymnasium i 2006. Jeg har vært nestleder av foreningen og ansvarlig, sammen med Kari Repstad, for
Religion og livssyn siden 2015.

ANNE LANGÅS er opprinnelig fra Arendal. Jeg jobber som lektor

ved Kristelig Gymnasium og underviser i spansk, psykologi, samfunnsfag og religion og etikk. I foreningen har jeg bidratt i styret
siden 2015, særlig med å arrangere seminarer.
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STUDIETUR TIL ISRAEL/PALESTINA MED
RELIGIONSLÆRERFORENINGEN – PÅSKEN 2018
CATHRINE TUFT

Dette er mitt reisebrev fra Religionslærerforeningens studietur til Israel/Palestina. Et stappfullt og lærerikt program preget denne tidagers turen. Vi var totalt
25 som møttes på Gardermoen, 23 deltakere og to tegnspråktolker; de fleste av
oss religionslærere og alle over gjennomsnittlig interessert i religiøse folk og
tradisjoner, religionshistorie og Israel/Palestinakonflikten. Jeg dro til Israel/
Palestina med et naivt håp om å forstå mer av konflikten og å ane noen løsninger. Jeg kom hjem igjen mer kunnskapsrik, men med bare enda flere spørsmål.
Vi hadde fullt program fra tidlig morgen til sen kveld alle dager, og i dette reisebrevet har jeg derfor valgt å trekke frem de opplevelsene og de samtalene som
gjorde sterkest inntrykk på meg.

FRA OSLO TIL «DET HELLIGE LAND»
Den norske bibel-forskeren Rannfrid Thelle fra University of Wichita, møtte oss
på flyplassen i Tel Aviv, med en ro som var betryggende for meg etter å ha landet
i et fremmed land etter lang flytur. På busstur gjennom natten mot Jerusalem,
fikk vi vårt første møte med vår guide, en ortodoks kristen palestiner. Her introduserte han oss for programmet og guidet oss trygt frem til hotell St. George
hvor vi skulle tilbringe fem netter av vår tidagers tur. Disse dagene skulle vise
seg å være enormt lærerike og intense. Den kunnskapen og det nettverket Rannfrid viste om Det gamle testamentet, kultur og tradisjoner, israelere og palestinere er imponerende, og hun delte gladelig og engasjert av sine tilsynelatende
uuttømmelige kunnskaper.
GAMLEBYEN I JERUSALEM OG VESTMUREN
Etter en intens første dag tok vi en kort spasertur fra hotellet til gamlebyen, om
kvelden etter at sola hadde gått ned. De trange smugene i gamlebyen var overfylte av små boder med ivrige selgere. De solgte alt fra nypresset juice til bamse-kameler, og de var ivrige selgere til nyankomne turister. Ultra-ortodokse jøder
med sine store hatter, øre-krøller og lange kapper strente forbi oss på vei inn
mot Vestmuren. Det første som slo meg da vi kom inn på plassen foran Vestmuren var hvor stille det var. Jeg vil anslå at det var rundt hundre personer foran
muren, men på tross av alle menneskene som var der, var det helt stille. De
trange smugene i gamlebyen opplevdes trengende, masete og myldrende, men
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her ved den stoiske muren var det fullstendig ro. Menneskene her bevegde seg
sakte og snakket lavt til hverandre, noen hvisket en bønn og andre gråt stille
mens de holdt en hånd kjærlig på de store steinene. Mennene og kvinnene sto
adskilt, menn på venstreside av muren og kvinnene på høyreside. Etter bønnen
trakk de seg sakte baklengs tilbake, for å ikke vise ryggen til muren. Fra det
jødene anser som sitt viktigste bønnested, kan vi i bakgrunnen skimte Klippedomen, muslimenes helligste plass etter Mekka og Medina.

BESØK I KLIPPEDOMEN
Før besøket i Klippedomen gikk det rykte i turbussen at det hersket en usikkerhet
om vi ville få slippe inn og se steinen, steinen hvor Muhammed ifølge mytene skal
ha påbegynt sin himmelfart – og Abrahams nesten-ofring av Isak. Ikke-muslimske turister har i utgangs- punktet ikke adgang til å komme inn i den verdenskjente gulldomen. Selv om Rannfrid hadde søkt om spesiell tillatelse via det
norske representasjonskontoret og de islamske myndighetene i god tid, knyttet
det seg usikkerhet til dette, men da guiden vår sa «insh Allah» – de slipper oss inn,
ble vi lettet! Den gamle helligdommen, som nå også er utnevnt til et «UNESCO
Heritage site», var en opplevelse i seg selv fra utsiden og innsiden. På den store
plassen utenfor moskeen var lyset sterkt av sola som speila seg i gullkuppelen.
Med den nydelige, klare blåfargen med gullkalligrafi og arabesker, fremsto bygget i sin helhet som et enormt kunstverk, hvor øynene og sjelen kunne gå på
oppdagelsesferd i timevis. Vi kvinnene, dekte oss til med sjal og store skjørt. Sko
og sandaler ble plassert pent og pyntelig utenfor inngangen før vi entret. Hele
gulvet var dekket med røde, myke og vakre tepper, som førte at lyden ble mild og
rolig på tross av det massive bygget og store takhøyden. Langs veggene var det
metervis fulle bokhyller og folk satt rundt omkring på gulvet i små grupper og
leste. Den historiske steinen var plassert i midten av bygget og var et naturlig
blikkfang. Guiden vår var travel, og omvisningen i Klippedomen var kjapt over
før turen gikk videre over tempel-høyden til den gamle Aqsa-moskeen.
Å være i Israel/Palestina og se disse verdenskjente byggene opplevdes for meg
både fremmed og kjent på en og samme tid. Som en gammel venn du aldri har
møtt. Det føltes overveldende å se de historiske byggene og plassene jeg har hørt
så mange og velkjente historier om.
RAMALLAH
«I hope we will get through the gate without any problem today, insh Allah».
Vår guide snakket uten stopp mens vi kjørte ut av Jerusalem og han viste til
israelske bosettinger et steinkast unna palestinske nabolag. Han fortalte hvordan vi enkelt kunne se forskjell på palestinske og israelske nabolag på vannbe10
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holderne på takene. Det var overveldende å se de israelske bosettingene som
krøp over større og større områder. Guiden vår kunne fortelle om hvordan disse
bosettingene hadde endret seg på bare noen få år. For oss, en turistbuss med
israelske skilter, var det en ganske enkel sak å komme igjennom de israelske
sikkerhets-postene. Vaktene ved disse postene var ikke mye eldre enn mine egne
elever hjemme, og de sto ved sin post med tunge maskingevær.
Fremme i Ramallah, i Jalazone, en kjempestor flyktninge-leir, ble vi tatt imot
av en muslimsk kvinne med hijab, og Rannfrid fortalte at denne kvinnen nettopp hadde begynt å bruke hjiab. Hun fortalte oss lattermildt at hvis vi ville se

Foran Klippemoskeen; Temple Mount Haram. Deltakerne første rad fra venstre: Sigrid Skomedal, Harstad, Siri Petrin Kjøde, Selje, Inchis Engelstad, Oslo, Eva Hadler Borge, Bergen, Janne-Kristin Haugan,
Lillehammer, Imri Leer-Salvesen, Kr.sand, Anne-Marie Gundersen, Rygge, Irene Nadjvinski, Lillehammer. Andre rad fra venstre, litt om hverandre: Eirik Moflag, Oslo, Liv Gundersen, Oslo, Gunnar Holth,
Oslo, Esten Aastad Sorken, Tromsø, Rannfrid Thelle, Wichita, USA, Monika Kjelsberg, Oslo, Jannicke
Strand, Oslo, Kari Repstad, Kr.sand, Anne Sofie Høvset, Skien Cathrine Tuft, Frogn. De seks bakerste:
Paul Leer-Salvesen, Kr.sand, Kåre Torvanger, Harstad, Hege Roaldstveit Lønning, Oslo, Siw Fjelstad,
Frogn, Tone Britt Handberg, Oslo, Pål Repstad, Kr.sand.
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bilde uten hijaben, så kunne vi bare sjekke ut Facebook-profilen hennes. Hun
viste oss rundt i Ramallah og vi ble samlet til samtale i deres lokaler. Hun fortalte om kvinne-nettverket og arbeidet de gjør for kvinner i Ramallah.
«I’m not interested in talking to Israeli women unless we talk about the conflict. I do not feel that we have much to talk about except the conflict» – var
svaret på det håpefulle spørsmålet om det kunne vært interessant med et kvinnenettverk mellom israelske og palestinske kvinner.

HEBRON – ABRAHAMS OG PATRIARKENES GRAVSTEDER
I Hebron fikk vi møte en ung norsk kvinne fra TIPH; «Temporary international
presence in Hebron». Innledningsvis fortalte hun oss om arbeidet til TIPH og
om situasjonen i Hebron. Vi ble utstyrt med «visitors»-skilt og etter dette kjørte
vi ned til hovedgaten i Hebron og vår spasertur gjennom byen begynte. Her gikk
det geiter i gatene, og på det som opplevdes som ved hvert eneste gatehjørne,
møtte vi en ny sikkerhetspost med israelske militære med våpen – noe som virket skremmende for en fredsvant nordmann.
Det opplevdes som et bunn-punkt av en uendelig trist ironi å være på besøk i
helligdommen med gravstedene til Abraham, Sara, Isak, Rebekka, Jakob og Lea.
Det elementet som i religions-dialogprosjekter brukes som et argument for noe
som skal være samlende, opplevdes her mer som splittende. Det finnes nå to innganger til patriarkenes graver; inngang fra den jødiske synagogen og inngang fra
den muslimske moskéen. Begge inngangene er strengt bevoktet. For å få slippe
inn i den muslimske inngangen måtte vi alle fremvise pass, samt at vi fikk et granskende blikk og for sikkerhets skyld måtte vi alle svare «no» på spørsmålene
«knifes? guns?» Etter en omfattende sikkerhetskontroll måtte alle vi kvinnene i
reisefølget dekke oss i store hette-frakker før vi fikk komme inn i. Som turister
var vi velkomne i Hebron, eller vi fikk iallfall komme inn hvor enn vi ville gå, i
moskeer, i palestinske og i jødiske områder. Gjennom hver eneste sikkerhetspost
var det en tilsynelatende enkel sak for oss turister, trolig fordi vi alle er hvite og
tilsynelatende «kristelige», så skulle det ikke være noe problem for oss å komme
oss igjennom postene. Fløyta hadde nok hatt en annen lyd, ifølge representanten
fra TIPH, hvis noen av oss hadde hatt noen toner mørkere hudfarge.
Både i Hebron og Ramallah opplevde jeg at jeg var redd. Jeg var redd da vi i
Ramallah kjente den kvalmende lukten av brente bildekk. Jeg var redd når vi i
Hebron så en jødisk bosetter, i olabukse og t-skjorte, med stort maskingevær stå
i det som tidligere tydeligvis var et gammelt busstopp. Hjertet mitt ble sorgtungt
da vi gikk igjennom det som tidligere har vært hovedgata i Hebron, og som
tidligere var fylt med liv og røre, boder med frukt og grønt, barn og gamle –
mens det i dag var folketomt – og nå med et dusin israelske flagg som vaiet i den
lette brisen. I vakkert solskinn, besøk i historiske og stoiske bygninger og i lett,
12
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mild sommerbris er besøket i Hebron noe av det vondeste og mest skremmende
jeg har opplevd. Her mistet jeg dessverre mye tro på religionsdialog og håpet
om fred i Israel/Palestina.

GLIMT FRA MINNEVERDIGE SAMTALER – DE ULIKE HISTORIENE
Rannfrid Thelle, vår lokalkjente ekspert har et stort nettverk i Israel/Palestina og
introduserte oss for mange av sine kontakter og venner, både israelere og palestinere. Disse samtalene var for meg noe av det mest lærerike på denne turen, og jeg
opplevde at de menneskene vi møtte presenterte konflikten på en måte som viste at
alle har sin egen fortelling – og fortellingene vi hørte sto ofte milevis fra hverandre.
Vi besøkte en kristen palestinsk bonde som eide et nydelig område – og med
israelske bosettinger rundt så langt øye kunne se. Gården hans hadde ingen
bygninger, men grotter, da han ikke hadde rettigheter til å bygge på tomta som
hadde vært i hans familie i generasjoner. Denne bonden og familien hans brukte
alle midler for å slåss for retten til eiendommen sin. Den eneste grunnen til at
dette området ikke var et israelsk nybyggerfelt, var at denne bonden hadde
papirer på at familien hadde betalt skatt på gården siden det ottomanske rikets
tid! Frustrasjonen og usikkerheten over egen fremtid var tydelig på han, men
han var klar på at de aldri ville gi opp retten til sitt eget land. På tross av at han
til stadighet opplevde at nyvekster ble ødelagt eller at den eneste veien opp til
gården hans ble blokkert med tunge steiner.
Senere i uken fikk vi besøk av en forsker fra The Hebrew Univeristy of Jerusalem. På spørsmål om tostats-deling svarte den sjarmerende og velartikulerte
israelske forskeren med en analogi som jeg sent vil glemme:
«Mine to sønner kranglet over en sjokolade, de sloss, bråket og forstyrret
meg i arbeidet. Jeg ville at uroen og kranglingen skulle gå over så fort som mulig,
så jeg tok sjokoladen, delte den i to og ga hver av sønnene mine en del hver. Min
yngstesønn så veldig fornøyd ut med et stort smil om munnen, men min eldstesønn sto der med den halve sjokoladen og med tårer i øynene. Jeg gikk fornøyd
ut av rommet, med en tanke om at jeg hadde løst problemet raskt og effektivt
og jeg gikk tilbake til mitt kontor. Da jeg satte meg ned for å jobbe igjen, dukket
minnet av de tårevåte øynene til eldstesønnen min opp, og med det en dårlig
følelse. Jeg gikk tilbake til sønnene mine og min eldste sønn satt med et trist
blikk og stirret på den halve sjokoladen. Da jeg spurte hvorfor han var så misfornøyd fortalte den eldste at det eneste minstemann ville ha, var halve sjokoladen. Det var eldstemann sin sjokolade og han ville ikke dele. Da sa min sønn
noe av det lureste han noen gang har sagt; «du trodde du løste konflikten, men
alt du gjorde var å gi lillebroren min en del av noe som ikke var hans».
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Holocaustmuseet i Jerusalem.

Etter en kunstpause avslutter han med: «For dere er Oslo bare navn på hovedstaden deres hjemland, for oss er Oslo navnet på det verste som noen gang
kunne hendt vårt hjemland».
I Tel Aviv fikk vi møte en mann på 91 år som hadde jobbet med fredsarbeid
hele sitt voksne liv, en sionist med et håp om en to-statsløsning. Han beklaget
regjeringens hat-retorikk. Med sin milde tone og en tydelig fredsagenda ble han
et viktig innblikk mangfoldet av jøder i Israel.

OG ALT DET ANDRE VI OPPLEVDE
Av museer besøkte vi Holocaustsentret i Jerusalem, Diasporamuseet i Tel Aviv og et
museum for palestinsk kultur utenfor Ramallah. Vi kjørte også innom flere steder
med arkeologiske utgravninger; Sephoris utenfor Nasaret, Magdala ved Genesaret
sjøen, samt diverse kirker i Jerusalem, Betlehem, Ibillin utenfor Haifa, Nablus og
i Nasaret. Vi fikk også presset inn noen skolebesøk: Mar Elias-skolene utenfor
Ibillin, opprettet av en gresk-katolsk biskop, og den lutherske skolen i Betlehem;
i sin tid var det Jon Lilletun som la ned grunnsteinen her. De har elever fra ulike
fra tradisjoner/religioner og kan vise til gode resultater på videregående skole.
TAKK FOR TUREN
Som religionslærer synes jeg at turene arrangert av Religionslærer-foreningen er
utrolig lærerike, og jeg føler at den kunnskapen jeg har om Israel/Palestina-konflikten i dag er på et helt annet nivå enn før jeg reiste. Denne turen åpnet også
14
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heldigvis for noen uproblematiske, lettbeinte og artige opplevelser. Jeg vil trekke
frem blant annet Midtøstens fantastiske mat. Et kjøkken fylt av deilige, friske,
smakfulle grønnsaker, tørket frukt og nøtter, gode brød, oliven og humus. Store
mengder med humus, denne deilige kikert-kremen, var et selvfølgelig innslag til
alle dagens måltider. Vinen var etter min mening ikke mye å skryte av, men øl,
med navn som «Shepherds blonde pilsner» ble godt smaksfølge.
Taubaneturen i Jeriko med utsikt over Vestbredden eller «Det hellige landet»
ble også en minneverdig opplevelse. I restauranten ved enden av taubanen røyket noen av oss vannpipe – og lot livsgleden igjen synke innover oss.
Bading i Dødehavet er en annen flott opplevelse jeg vil trekke frem. Den siste
morgenen ankom vi stranden ved Dødehavet, og i noen sjels-balsamerende timer
hadde vi Dødehavet helt for oss selv. Vi badet i mineralenes ungdomskilde, fløt
rundt som livbøyer og smurte oss inn med leire.
Jeg vil takke alle deltakerne på turen for gode samtaler og god stemning,
Rannfrid Thelle for at hun så gladelig delte av sin kunnskap, sitt nettverk og
sine opplevelser fra Israel/Palestina og Liv Gundersen og Gunnar Holth for den
omfattende planleggingen av denne turen. Takk for turen!

Cathrine Tuft er lektor ved Frogn vgs i Akershus.
Cathrine.Tuft@frogn.vgs.no
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HOMOFOBE MUSLIMER?
HOMOSEKSUALITET: ET VESTLIG BEGREP
THERESE MARIE IGNACIO BJØRNAAS

Coming out of the closet is an American construction; in Islam there is no such
thing. This is a problem for gay American Muslims. I work with homosexual
Muslims in Boston, and unfortunately I do not know any gay Muslims who do
not live a double life. As a gay Muslim in this country, you can live out your
orientation among your friends, but not among your family members. Of course
this is frustrating! 1

ABSTRAKT:
I Vesten blir ofte muslimers intoleranse for homofili brukt for å rettferdiggjøre
og legitimere islamofobi. Islams intoleranse overfor homofili fungerer som et av
hovedargumentene for å vise muslimers primitivitet i møte med Vestens verdigrunnlag. Men hva sier egentlig islam om homofili? Hva er muslimers definisjoner
og forståelse av homofili? Ifølge noen muslimske akademikere har begrepet
«homoseksualitet» sin opprinnelse i Vesten, og ble ikke innført i det muslimske
vokabularet før i moderne tid. Det vestlige begrepet harmoniserte imidlertid ikke
med den muslimske definisjonen, og representerer både en teologisk og praktisk
problematikk som danner utgangspunktet for denne artikkelen. Målet med
artikkelen er å vise de ulike teologiske holdningene til homoseksualitet i islam,
før jeg diskuterer hvordan vestlige kategorier og definisjoner på homoseksualitet
begrenser heller enn frigjør muslimske homofile fra å uttrykke seg seksuelt.
HOMOFILI I ISLAM
Raseprofilering av mennesker fra den tredje verden, særlig muslimer, er utbredt
i Norge. Islam blir ofte ansett som en religiøs og kulturell enhet, uforenelig med
et vestlig samfunn bygget på kjerneverdier som demokrati, liberalisme og likestilling mellom kjønnene. I klasserommet har studentene ofte et bilde av muslimske gutter som sterkt disponert for kriminalitet og gjengmentalitet, og muslimske jenter er beskrevet som ofre for kjønnslemlestelse, hijabbruk og tvangsekteskap. Innenfor en slik forståelsesramme blir muslimer ofte konstruert som en
1
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enhetlig gruppe med liten vilje til å integreres. Det som ofte hevdes er deres
konservative syn på homofili, som implisitt sier noe om at religionen er uforenlig med vestlig kultur, normer og verdier. «I Oslo så kaster de stein på homofile
som går hånd i hånd i gata. Nei, sånn skal vi ikke ha det i Norge,» kunne en
student fortelle meg. Her blir muslimer forstått som primitive fordi de ikke
anerkjenner homofiles rettigheter. Men hva sier egentlig islam om homofili?
Målet mitt i denne korte artikkelen er å gi et nyansert bilde av muslimenes forståelse og fortolkning av homofili. Jeg har valgt å dele de ulike fortolkingene i
tre deler: den konservative, den forsonede og den reformerende.

DEN KONSERVATIVE FORSTÅELSEN
Da jeg var Ph.D.-student i Berkeley, ble jeg ble invitert til Ground Zero Mosque i
New York i forbindelse med en teologisk debatt rundt homoseksualitet i islam. Jeg
spurte en gruppe muslimske menn: «Hva sier islam om homoseksualitet»? Svaret
jeg fikk var enkelt og greit: «Den fordømmer det fordi det ikke er naturlig». Da
spurte jeg, «Hvem bestemmer hva som er naturlig»? Dette åpnet opp for en diskusjon hvor de muslimske mennene begynte å diskutere temaer som naturlig lov,
kjønnsnormer og tolkningen av Lot i Koranen. En av mennene forklarte: «Den
naturlige loven er basert på en oppfordring om reproduksjon. Hvorfor skapte Gud
oss med kjønnsorganer hvis det ikke hadde en hensikt»? En yngre mann forklarte: «Gud skapte oss som mann og kvinne, ikke mann og mann. Hvis en mann
er sammen med en annen mann, må en av dem opptre som kvinnen – mottakeren
– noe som er en synd. Dette snur opp ned på den hellige årsaken til kjønnsforskjellene. En mann skal aldri spille rollen til en kvinne og vice versa. Mann og kvinne
ble skapt komplementære. Denne relasjonen er grunnleggende i vår natur». Jeg
spurte videre: «Forbyr Koranen eksplisitt homofili»? Mennene svarte bekreftende på dette, og for å legitimere svaret, sa de uten å nøle ett ord – Lot.
En av dem forklarte «Historien om Lot gir det beste beviset for at homofili
bør fordømmes. I denne historien blir menn som har sex med andre menn, straffet av Gud. Straffen er så streng at det ikke kan herske noen tvil om at dette
strider mot Guds vilje». Et siste spørsmål fra meg handlet om vold mot homofile. Den eldste mannen, som hittil ikke hadde sagt noe, svarte: «Du må først
forstå meningen med islam. Islam innebærer å underkaste seg Gud totalt. Når
vi følger reglene, lyder vi bare Guds vilje. Når det gjelder vold, så tror jeg at
fysiske angrep strider mot Guds vilje. Men du må likevel forstå at de hellige
tekstene i muslimske land rettferdiggjør fysisk avstraffelse, fordi dette er lover
som kommer direkte fra Gud. Hensikten er ikke å ødelegge andre mennesker,
men å handle i tråd med Guds vilje».2
2

Intervju utført 14.03.2014 i New York.
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Historien om Lot i Koranen (7:80-84) er den primære kilden til forbudet
mot homofili i islam. Ettersom Allah åpenbart straffer mennene i Sodoma på
grunn av homofil adferd, er homoseksualitet en synd og straffbart av Gud i den
islamske lære. Profeten Muhammed erindret historien om Lot da han sa «Fordømt av Gud er den som gjør hva Lots folk gjorde», og videre «en mann skal
ikke se på en annen manns edlere deler, og ingen kvinne skal betrakte en annen
kvinnes edlere deler».3 Ved å henvise til Koranen og Hadith uttrykker denne
holdningen et forbud mot homofili i islam. Islamforsker Khalid Duran forklarer
Muhammeds fordømmelse av homoseksuell adferd med utgangspunkt i muslimenes overbevisning om at den eneste seksuelle aktivitet som er lov, er den som
gjøres for reproduksjon. Han konkluderer med at «Det [homoseksualitet] er
sett på som en trussel som kan føre til at menneskeheten dør ut. Gud skapte
menneskeheten, ikke for moro skyld, men for at menneskene skulle tilbe ham.
Homoseksualitet går imot den grunnleggende årsaken til reproduksjonen».4 I
islam er det bare ekteskapelig begjær som er ansett som normalt og en naturlig
anerkjennelse av guddommelig vilje.5 De sosiale og religiøse forpliktelsene i
ekteskapet er så grunnleggende at profeten erklærte: «Ekteskapet utgjør halvparten av vår religion».6 Fordi den homofile seksuelle akten ikke tjener den
guddommelige hensikt om reproduksjon, anses den både som unaturlig og
umoralsk. Det er verdt å merke seg at homoseksuelle handlinger ikke er sett på
som mer umoralske enn annen utenomekteskapelig sex: De rettslige sanksjonene mot dem er de samme mot homofilt samkvem som ved utroskap.7 I noen
muslimske land er straffen for utroskap og homoseksuelle handlinger vanligvis
døden for personer som er gift, og 100 piskeslag for ugifte.8 Duran forklarer at
selv om straffeutmålingen ikke er indikert i Koranen, er homoseksuelle
handlinger behandlet som både et lovbrudd og en synd.9
Bak denne holdningen er det en åpenbar binær forståelse av mann og kvinne,
og idéen om at heteroseksuelle ønsker og begjær er de eneste naturlige. Kvinner
og menn skal være ‘biologisk komplementære’ og homoseksualitet bryter mot
denne regelen. Et av forbudene i Koranen mot homofili er: «Forbannet være
menn med feminin adferd, og forbannet være kvinner som oppfører seg maskulint».10 I den muslimske verden må menn og kvinner oppføre seg i overensstem3

Sitert i Khalid Duran «Homosexuality and Islam» i Homosexuality and World Religions (Valley
Forge, Pennsylvania: Trinity International Press, 1993), 182. Alle oversettinger fra engelsk til norsk
er mine.
4 Ibid., 183.
5 Wayne R. Dynes, Encyclopedia of Homosexuality, Vol. I (London and New York: Barland Publishing Inc.,1990), 616.
6 Duran, Homosexuality and Islam, 183.
7 Scott Siraj al-Haqq Kugle, «Sexuality, Diversity and Ethics in the Agenda of Progressive Muslims» i
Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism (Oxford, England: Oneworld, 2003), 216.
8 Dynes, Encyclopedia, I: 617.
9 Duran, Homosexuality and Islam, 183.
10 Sitert i Dynes, Encyclopedia, 616.
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melse med sitt kjønn. Derfor kan det også handle om hvem som er ‘passiv’ og
hvem som er ‘aktiv’ i den seksuelle akten. Mannen skal ha en aktiv rolle, og
kvinnen en passiv. Derfor er det ansett som umoralsk for en mann å være passiv
og for en kvinne å være aktiv.11
I følge Judd Marmor straffes ikke mannen som penetrerer (aktiv) i et homoseksuelt forhold, fordi han handler i overensstemmelse med sin naturlige drift.
Det er partneren som blir penetrert som begår en straffbar handling, for det er
betraktet som feminint, og derfor en synd. I noen muslimske samfunn ville en
‘dominant’ homofil ikke engang bli ansett som homofil.12 Sånn sett kan vi i
prinsippet se at forbud mot homofili mest av alt handler om homoseksuelle
handlinger og en bekreftelse av binære mann/kvinne kjønnsroller. I følge Kecia
Ali er det åpent for tvetydighet i definisjonen av identitet for mann/kvinne, men
det er lite rom for tvetydighet når det kommer til selve den seksuelle akten.13 En
konservativ holdning uttrykker et syn på homofili som en både metafysisk og
sosial forbrytelse. Homoseksuell adferd fører ikke slekten videre, og homofil
identitet svekker det gudegitte paradigmet om komplementaritet mellom mann
og kvinne, fordi det undergraver kjønnsroller.

DEN FORSONENDE FORSTÅELSEN
I denne holdningen er homofili ansett som noe medfødt, men samtidig anses
homoseksuelt begjær eller homoseksuelle gjerninger som naturstridig og derfor
som noe som bør unngås. Dette er tydelig i holdningene til Muslim Women´s
League i USA, som hevder at ulike former for seksualitet er potensielt iboende i
menneskenaturen. Det er et tegn på at seksualitet er del av den guddommelige
skapelsesorden. Det innebærer imidlertid ikke at dette potensialet bør leves ut.
De er av den oppfatning at homofile bør tøyle sine lyster ettersom det strider
mot muslimsk lov.14 Ut i fra denne posisjonen er homofile muslimer oppfordret
til kyskhet. Likevel mener de ikke at muslimer skal fordømme homofile som
lever ut sin legning, for «Gud vil ta hånd om dem på dommedag».15
På et generelt grunnlag er sex et privat og ikke et offentlig anliggende. Av den
grunn fordømmes ikke homofili så lenge det foregår i den private sfære og ikke
er til offentlig sjenanse.16 Ettersom seksuelle handlinger dessuten finner sted i
den private sfære, forbyr islamsk lov de offentlige myndigheter å forfølge poten11 Se Durre S. Ahmed, «Gender and Islamic Spirituality: A Physiological View of ‘low’ Fundamentalism» i Islamic Masculinities, red. Lahoucine Ouzgane (London and New York: Zed Books, 2006),
212; se også Asifa Siraj, «On Being Homosexual and Muslim: Conflicts and Challenges» i Islamic
Masculinities, 212.
12 Judd Marmor, Homosexual Behavior (New York: Basic Books INC., Publisher, 1980), 111.
13 Se Ali, Sexual Ethics, 93.
14 Muslim Women’s League «An Islamic Perspective on Sexuality,» sitert i Ali, Sexual Ethics, 86.
15 Ibid., 87.
16 Duran, Homosexuality and Islam, 183.
19

sielle ‘syndere’. En som bedriver syndig homoseksuell aktivitet, kan bare bli
pågrepet i private hjem, hvor det i første omgang er forbudt for offentlige
myndigheter å lete. Det er derfor en like stor synd å avsløre en homoseksuell
handling som å utføre en. Wayne Dynes forklarer: «Det rådes til å holde det
hemmelig, fordi å avsløre en fryktelig synd ville i seg selv være syndig».17 I tillegg er det et krav om at fire voksne menn må være vitne til handlingen for at
det skal kunne føre til offentlig straffeforfølgelse, noe som innebærer at homofili er så godt som umulig å bevise.18 Duran forklarer at det eneste beviset vil
være en tilståelse fra den anklagede, og samtidig at Sharia advarer mot slike
tilståelser, og heller anbefaler at den anklagede angrer. Det eksisterer derfor allerede i utgangspunktet en motvilje mot å oppsøke og fordømme utroskap, samtidig som det er en generell uvilje mot å angi en muslimsk bror for en mulig synd.
Kecia Ali forklarer «…en bør ikke eksponere syndig oppførsel, enten det er
ens egen eller en annens, og det er en større forbrytelse å ignorere disse reglene
enn å bryte dem. Uansett hvordan disse reglene tolkes, er sex med samme kjønn
en risikabel handling, og gjør at holdningen ‘ikke spør, ikke fortell’ blir det mange
velger».19 Av den grunn fungerer prinsippet om ‘ikke spør, ikke fortell’ som en
mulig strategi for å leve ut legningen privat og samtidig unngå straffeforfølgelse.
Homoseksuell sex i den muslimske verden foregår i ‘stillhetens toleranse’. Mens
noen anser holdningen ‘å hate forbrytelsen, men ikke forbryteren’, og begrensningen av seksualitet til den private sfære som hyklersk, må vi huske at sex er et
privat anliggende innen islam. Dessuten er det enighet blant muslimske forskere
om at homofili som identitet et vestlig konsept, som kommer fra idéen om at
seksuell adferd medfører en spesifikk identitet og livsstil. Det vestlige uttrykket ‘å
komme ut av skapet’ er fremmed i den muslimske verden, ifølge Dynes.20
I et forsoningsperspektiv oppløses motsetningene, fordi seksuelle handlinger
bak lukkede dører hvor bare Gud kan dømme, aksepteres. Det er altså muligheten for å krenke offentlig ro og orden som gjør handlingene syndige, mer enn
handlingen som sådan. Det er nettopp feilslutningen som ligger i å definere folk
basert på deres seksualliv, ved å redusere dem til en endimensjonal utgave av seg
selv, som utfordres av den neste forståelsen, den reformerende.

DEN REFORMERENDE FORSTÅELSEN
Typisk for denne forståelsen er at seksuelt begjær eller aktivitet ikke blir ansett
som syndig fordi det kommer fra Gud, og at det heller ikke er riktig å begrense
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homofili til den private sfære.21 Formålet er å utfordre religiøse og juridiske
reguleringer som innskrenker homofili til et privat spørsmål. De som representerer denne posisjonen argumenterer for at homofili både er en identitet og en
juridisk kategori som bør anerkjennes offentlig. I likhet med dem som inntar en
forsonende holdning, mener reformistene at seksuell legning ikke er selvvalgt.
De går også et skritt videre ved å kreve at homofili bør anerkjennes formelt,
både sosialt, religiøst og juridisk. De kunne ikke vært mer uenige i forståelsen
av homofili som noe «som ikke har et naturlig grunnlag».22 Scott Kugle, en av
talsmennene for denne holdningen, argumenterer med at Koranen ikke sier noe
eksplisitt om homofili: Den forbyr kanskje homofili, men sier ingenting om
homoseksuell identitet.23
Seksualitet handler om livsstil og de mellommenneskelige relasjonene som
har kjærlighet som drivkraft. Seksualitet definerer hvem den homofile er, ikke
bare biologisk, men psykologisk, sosialt og teologisk. Det denne holdningen
først og fremst utfordrer, er det å dømme en handling uten å se personen som
utfører den. Ved kun å ta stilling til handlinger og adferd, ender man opp med å
konstruere en person ut i fra et utelukkende fysiologisk perspektiv. Det er en
villfarelse å gå ut fra at objektive moralske prinsipper alene kan avgjøre hvilken
retning som er riktig å ta for enkeltmennesket. Denne holdningen utfordrer den
islamske tendensen til å definere homofili og seksuell aktivitet med utgangspunkt i «den stereotypien som gjør at de fleste muslimer ser på dette med sine
tvangstanker om ulovlig eller umoralsk seksuell omgang».24
Med en lignende kommentar utfordrer Ali skillet mellom handling og person:
«Hvis det aksepteres at eksklusivt begjær etter partnere av samme kjønn er naturlig og av guddommelig opphav, og erkjenner, som Murad (en britisk muslimsk
akademiker), at avholdenhet fra all seksuell kontakt over lang tid sannsynligvis
vil mislykkes, da vil det måtte antas at de fleste muslimer som er orientert mot
samme kjønn vil komme til å begå overtredelser».25 Med andre ord, å akseptere
at homofili er en medfødt legning, og at ikke alle mennesker er «så moralsk
strenge at de kan avvise fristelser når de er fritt tilgjengelige»,26 innebærer å
akseptere at ens seksuelle legning skal leves ut. Innenfor denne holdningen advares det mot å holde en homofil person vekk fra homoseksuell aktivitet, fordi å
21 Se for eksempel Christopher Grant Kelly, «Is there a ‘Gay-friendly’ Islam? Synthesizing Tradition
and Modernity in the Question of Homosexuality and Islam» i Islam and Homosexuality, red. Samar Habib (Santa Barbara California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC-CLIO, 2010)
2:251-260.
22 Samar Habib, Islam and Homosexuality Vol. 1 &2, (Santa Barbara California, Denver, Colorado,
Oxford, England: ABC-CLIO, 2010), xxv.
23 Kugle, Homosexuality in Islam, 43.
24 Scott Siraj al-Haqq Kugle, Living out Islam: Voices of Gay, Lesbian and Transgender Muslims
(New York and London: New York University Press, 2014), 205.
25 Ali, Sexual Ethics, 88.
26 Ibid. 88.
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hevde at det siste er en synd, er umulig. Folk handler i henhold til hvem de er.
Når vi dømmer en moralsk handling, må vi ikke bare ta stilling til handlingen,
men også personen som utfører handlingen; det fysiske, det moralske og det
menneskelige er ulike sider av samme sak. Ali konkluderer med at «Det blir igjen
det uholdbare ståstedet at de som ønsker tilfredsstillelse som ikke kan oppnås på
lovlig vis, dermed er overlatt til å velge mellom et liv i sølibat avskåret fra seksuell tilfredsstillelse, eller et liv der de kan få seksuell utløsning gjennom en synd,
selv om de er helt uten egen skyld. Begge valgmulighetene er usmakelige».27
I denne holdningen står prinsippet om ijtihad (selvstendig tankegang) sentralt. Ijtihad innebærer å «anstrenge seg for å løse nylig oppståtte problemer
hvis det ikke finnes en nøyaktig veiledning i Koranen og i profetens Sunna».28
Gjennom ijtihad kan det argumenteres for at islamske tekster som tilsynelatende fordømmer homofili, må tolkes ut fra det virkelige livet til en homofil
moralsk person. Det er deres indre disposisjoner, og ikke seksuelle drifter, som
fører homofile inn i et homofilt forhold, som igjen kan føre til seksuell aktivitet.
Kugle hevder at «Ethvert menneske må få en rimelig anledning til å vurdere eget
potensial for vekst og grunnlag for oppriktighet, basert på en realistisk, fornuftig og inderlig vurdering av egen stilling og personlighet. Gud holder ikke mennesker til ansvar for det som er bortenfor deres evner, for alle har evnen til å
fatte Gud, som Koranen optimistisk bekrefter».29
Denne holdningen uttrykker et ønske om å skape et rom for homofili i det
offentlige rom. Den ønsker å gjøre homofile forhold til et av mange aksepterte
sosio-seksuelle partnerskap. Teologi som omhandler homofili, betraktes i lys av
den levde virkeligheten til homofile og deres moralske dømmekraft, og understreker ijtihad i tilnærmingen til de hellige skrifter og islamsk lov. Målet er å
oppnå full innsikt i egen natur og samtidig opprettholde bevisstheten om Guds
nærvær. I tillegg legges det vekt på at homofili ikke er betinget av homofil adferd,
men heller må være å bygge en sterk og sunn homofil identitet som kan bli
respektert i det muslimske samfunnet. Til tross for at den strider mot religiøse
dogmer og kulturelle forventninger, gjør denne holdningen det lettere å være
homofil muslim.

HOMOFOBE MUSLIMER?
I Vesten er det en sammenheng mellom islamofobi og homofobi. Den så kalte
kollisjonen mellom den vestlige og den muslimske verden -‘sivilisasjonskollisjonen’ – er synlig i debatten omkring homoseksualitet. Med andre ord «er homo27 Ibid., 90.
28 Asgahr Ali Engineer, Islam Women and Gender Justice (New Delhi, India: Gyan Publishing House,
2001), 18.
29 Scott Kugle, Homosexuality in Islam, 48.
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seksualitet blitt en av de prinsipielle slagmarkene der den normative vestlige
identitet og dens muslimske motstykke blir utspilt og konsolidert».30 Vesten
beskylder islam for homofobi og rettferdiggjør vestlig islamofobi på bakgrunn
av muslimers holdninger til homofili. Vesten er, slik Samar Habib formulerer det,
«ivrig etter å bruke islamsk homofobi som politisk våpen mot islamske nasjoner
og folk».31 Vi har sett at muslimer har ulike tolkinger på homofili. For å nyansere dette videre, vil jeg ta for meg den vestlige diskursen om kolonisering som
har innført sine kjønnskategorier i den muslimske verden.
På mange måter er det akseptert å være homofil i den muslimske verden. Vi
har sett at på tross av forbud praktiseres det privat. Ekteskap mellom homofile,
og det å offentlig stå fram som homofil, er ikke lov. Vår vestlige etikk om ‘å leve
ut’ sin homofile legning har ikke nødvendigvis grobunn i den muslimske verden.
Vestlig epistemologi om homofili bør ikke benyttes i den muslimske verden,
siden epistemologien og forståelsen av å være homofil er forskjellige. Islam avviser konseptet «siden jeg er homofil, gifter jeg meg ikke».32 Muslimer vil fremdeles oppfylle sine sosiale forpliktelser, fordi det er det rette å gjøre. Faktisk vil
mange muslimer anse offentliggjøring av homofil identitet som vestlig umoral.
Mange muslimske homofile føler ikke behov for å offentliggjøre legningen sin.
Dette er noen av argumentene til forskere som Joseph Massad. Han mener at
den vestlige koblingen mellom homoseksuelle handlinger og homoseksuell identitet er fremmed i den muslimske verden.
Poenget er at homofili ikke eksisterer som en kategori i den muslimske verden slik som i den vestlige verden. I sin artikkel Re-Orienting Desire: The Gay
International and the Arab World, hevder ikke Massad at homoseksuelle ikke
eksisterer i den muslimske verden, men snarere at LGBT-aktivistgrupper, som
han kaller Gay International, fremprovoserer noe som ikke finnes i den muslimske verden på samme måte som i Vesten. Problemet oppstår når Vesten innfører
sine seksualkategorier og tvinger den muslimske verden til å navngi dem. Dette
fører til utfordringer som før ikke eksisterte for homofile muslimer.33 Vesten
forsøker å frigjøre homofile, men virkningen er motsatt, mener Massad. Det å
offentlig ‘komme ut’ hindrer homofile muslimer fra å gå inn i partnerskap, fordi
de nå blir tvunget til å identifisere seg som homofil, noe som i utgangspunktet er
en synd. Det skjebnesvangre utfallet er for det første, ifølge Massad, «at hans
seksuelle lyster vil bli utilfredsstilt fordi han ikke lenger vil ha adgang til sitt
tidligere selvvalgte seksualobjekt. For det andre vil han bli offer for forfølgelse
fra både loven og politiet, i tillegg til sosial utestengelse ettersom hans seksuelle
30 Aleardo Zanghellini, «Neither Homophobia nor (Hetero) Sexually Pure: Contextualizing Islam’s
Objections to Same-Sex Sexuality» in Islam and Homosexuality, 269.
31 Samar Habib, Islam and Homosexuality, xxvi.
32 Wayne, Dynes, Encyclopedia, 618.
33 Joseph Massad, Re-Orienting Desire, 383.
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tilbøyeligheter nå vil gå fra å være en praksis til å bli en identitet, og derfor bli
et tema i den offentlige diskursen».34
Det vestlige slagordet ‘komme ut av skapet’ og ‘krav om homofiles rettigheter’ fra muslimske LGBT-aktivistgrupper, som for det meste har nær tilknytning
til vesten, undertrykker snarere enn frigjør homofile.35 Ved å kalle homofili en
identitet, får homofile muslimer mindre valgfrihet enn de opprinnelig hadde.
Ironisk nok, når vestlige kategorier innføres, skapes det mindre rom for homofile hvor de kan leve ut sin legning, og det begrenser deres frihet til å uttrykke seg
seksuelt.36 Kategorier som tilsynelatende skal virke frigjørende, kan ha motsatt
effekt: Å offentliggjøre folk som homofile utsetter dem for vanære på islamsk
jord. Personer som blir beskyldt for å være homoseksuelle, kan bli utsatt for
krenkelser av menneskerettighetene. Massad advarer mot vestlig arroganse, som
LGBT-grupper i den muslimske verden noen ganger representerer. Han hevder at
Gay International til tider skaper homofili, selv der det er ikke-eksisterende, og
at det dermed skapes en effekt som er alt annet enn frigjørende. Gay International, er vi blitt fortalt, har påtatt seg oppgaven med å stabilisere de såkalte ustabile seksualkategoriene i den muslimske verden. Likevel burde vestlige akademikere forstå at noen arabiske menn praktiserer homoseksuell sex, men avviser
homofil identitet. Det er åpenbart at disse arabiske mennene ikke ønsker å bli
identifisert med den vestlige kategorien ‘homoseksuell’, fordi denne kategorien
ikke er i tråd med deres forståelse av ‘homoseksuell.’ Massad forklarer at i Egypt:
«er det ikke homoseksualitet som fordømmes, men heller den sosial og politiske
identifiseringen av slike praksiser som utslag av vestlig homoidentitet og den
offentlige åpenheten til disse mennene som identifiserer seg som homoseksuelle».37 Massad påpeker at muslimsk homofil ontologi er annerledes enn den
vestlige, og å stemple islam som en homofobisk religion er misvisende og feil.
Som følge av Massads teori, kan vi stille spørsmål om muslimer egentlig er
imot homofili, eller om de bare har en annen oppfatning av hva det innebærer å
leve ut seksualiteten. Det som er interessant er at talsmennene som dominerer i
denne diskusjonen er muslimske konservative på den ene siden, og vestlige islamofober på den andre. Ifølge Massad er motstand mot den vestlige forståelsen
av homofili ofte oppfattet som en opposisjonell holdning mot en ‘modernistisk
sekulær’ etos som vokser ut av vestlig postkolonialisme. Kan vi da kanskje
argumentere at muslimer med forakt for homofili i realiteten ikke reagerer mot
homofili som sådan, men snarere kategoriene som Vesten har innført om homo34 Ibid., 385.
35 Massad hevder at homofile aktivistgrupper som han kaller ”Gay International”, har funnet sine
muslimske informanter blant overklassen og en vestlig påvirket middelklasse (Ibid., 372).
36 Ibid., 374. «I en verden der ingen stiller spørsmål om identitet som homofil, kan homofil epistemologi og ontologi trygt instituere seg.» For mer rundt denne diskusjonene, se for eksempel http://
resetdoc.org/story/00000001542.
37 Ibid., 382.
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fili? Er det kanskje slik at muslimske konservative som fordømmer homoseksualitet i realiteten motsetter seg den vestlige politiske og kulturelle dominansen
over ikke-vestlige kulturer?
Massads analyse utfordrer derimot ikke det faktum at mange homofile muslimer ønsker å leve ut sin legning åpenlyst. Den fjerner ikke homofobien som er
tydelig i muslimske land: forfølgelse, tortur og bannlysing. Vi bør heller ikke
overse dem som kjemper for at homofili ikke bare skal bli tolerert, men også
lovlig innenfor islamske rammer. Boken til Samar Habib, Homosexuality in Islam,
minner oss på at vi ikke må overse det faktum at islamsk lov har en negativ innflytelse på homofile som har et sterkt ønske om å ‘komme ut’. Habib går imot det
hun kaller, ‘Massads reduksjonistiske holdning’ til LGBT-aktivistgrupper som
han omtaler som «intet annet enn sabotasje mot arabiske nasjoner av vestlige/
imperialistiske agenter»,38 og understreker at selv om homofile muslimer kanskje
er fornøyd med å holde legningen hemmelig og i skapet, er et skap tross alt et
skap.39 I like stor grad som Vesten har skapt komplikasjoner ved å innføre seksualkategorier i den muslimske verden, har den kanskje åpnet dører for homofile
muslimer, slik at de kan delta i diskusjoner som inntil nå har vært brakt til taushet
i den offentlige og den religiøse sfære. Men det er viktig å innse at vestlig imperialisme kan tåkelegge en anerkjennelse av homofili i den muslimske verden.

KONKLUSJON
På bakgrunn av intervjuer og studier har jeg delt holdningene til homoseksualitet i islam inn i tre hovedkategorier som jeg kalte konservativ, forsonende og
reformerende. Den konservative holdningen støtter seg på Koranen og Hadith,
og fordømmer homofili i sin helhet. Teologisk sett er kun ekteskapelige seksuelle relasjoner mellom mann og kvinne tillatt. Det er først og fremst fortellingen
om Lot, hvor homoseksualitet i et kulturelt perspektiv er forstått som ødeleggende for den mannlige og kvinnelige komplementariteten, som danner grunnlaget for en konservativ holdning. Den forsonende holdningen inntar normen
om ‘ikke spør, ikke fortell’. Den bryr seg ikke med hva som skjer bak lukkede
dører, men fordømmer overskridelser av islamsk moral i det offentlige rom.
Posisjonen til islamsk moral og synet på sosiale roller blir styrket av denne holdningen, som innebærer offentlig fordømmelse og privat aksept. Toleransen for
homofili blir slikt sett avhengig av diskresjon. Implisitt i denne holdningen ligger forskjellen mellom homoseksuelle handlinger og homoseksuell identitet. De
som inntar en reformerende holdning ser på homofili som noe gudegitt, og derfor helt og holdent likestilt med heteroseksualitet. Homoseksuelle muslimer
38 Sitert i Samar Habib, Islam and Homosexuality, xix.
39 Ibid., xxix.
25

oppfordres til å leve ut sin gudegitte legning. De mener at homofili ikke bør
reduseres til homoseksuell handling, og kjemper for anerkjennelse av homoseksuelles rettigheter. Med homoseksuelles velferd som utgangspunkt, innebærer
denne posisjonen en lesning av Koranen fra ståstedet til en undertrykt homofil.
Vi så videre at forestillingen om at personer som har homoseksuelt samkvem
må identifisere seg som homofile, er vestlig. Massad misliker homofil selvidentifisering, fordi han er på vakt mot vestlig kulturimperialisme. Det vestlige homoidealet er ikke det som islam ønsker å etterligne. Likevel vitner den stadig voksende homofilidiskursen om at det er et ønske om at homofili skal være i harmoni med islam. Å frigjøre homoseksuell praksis betyr på mange måter å løsrive
det fra patriarkatets kontroll, og på den måten frigjøre seksuelle minoriteter
som ikke sverger til mann/kvinne-dualiteten. Uansett er den heteroseksuelle
naturlige binære modellen en vestlig import som muslimer har trykket til sitt
bryst som om den opprinnelig skulle ha vært muslimsk. For at homofili skal
passe innenfor et muslimsk rammeverk, bør man derfor engasjere homoseksuelle muslimer og spørre dem hva som egner seg innenfor deres kultur. Vi må
også huske at vestlige media bare angriper forfølgelse av homoseksualitet uten
å gi tilstrekkelig anerkjennelse til arbeidet som LGBT-grupper har fått gjennomført eller de homoseksuelle som har lykkes, og som kanskje fortsetter å lykkes i
muslimske samfunn.
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VI BØR SNAKKE OM RELIGIONSSTATISTIKK!
RAGNHILD IVERSEN OG LARS LAIRD IVERSEN

«Om lag hvor mange muslimer tror dere det bor det i Norge?». Det var
semesterstart i lærerutdannelsen med ny klasse. Nye studenter, ulike bakgrunnskunnskaper, ulike fordommer og forforståelser. Vi skulle jobbe med religionsmangfold i Norge. For å kartlegge nivået i klassen, og for å bevisstgjøre studentene på i hvilken grad de trengte å brette opp ermene i møte med kunnskapsstoffet i religionsundervisningen stilte Ragnhild noen spørsmål før hun presenterte
statistikken.
«Ti prosent?»; «Fem prosent?», «Aner ikke?», «Jeg vet det er flere, minst
tjue prosent!», «Jeg tror det er færre, jeg vet ikke helt». Noen var overbevist om
at de hadde mer eller mindre rett, andre vegret seg mot å ta stilling.
Det er ikke bare studenter som syns dette er vanskelig. Ifølge en internasjonal
undersøkelse fra 2016 av meningsmålingsinstituttet IPSOS, trodde et representativt utvalg av nordmenn at 12% av Norges befolkning var muslimer. IPSOS
sitt forskningsbaserte anslag var 3,7%. Folk trodde altså at prosentandelen var
3 ganger høyere enn den egentlig var.
Norge var ikke unikt. I alle de europeiske landene i undersøkelsen (bortsett
fra Tyrkia) bommet befolkningen relativt grovt når de skulle anslå prosentandel
muslimer i eget land. Det er heller ikke slik at folk er kunnskapsløse og gjetter
tilfeldig. Folk flest tar systematisk feil. I alle europeiske land tror befolkningen
at det er flere muslimer enn det egentlig er. I Frankrike er gjennomsnittsgjetningen at 31 prosent av Frankrikes befolkning er muslimer. Det forskningsbaserte
tallet er 7.5. I Polen tror folk at det er 7% muslimer. Det er nok mer noe slikt
som 0.1. De tar feil med 7000%!
Bak statistikken og antagelser om statistikken ligger et brennende aktuelt
politisk bakteppe. Migrasjon og globalisering har løftet religion inn i offentlig
debatt, ofte knyttet til spørsmål om sikkerhet og ekstremisme, men også nasjonal identitet. Det er særlig islams vekst i Europa som skaper sterke følelser. På
den ene siden er det klart at islams vekst i Europa er et markant trekk. En verdensreligion har gått fra å være ytterst marginal, til å ha en synlig tilstedeværelse. Men mange antar at denne veksten er mye større enn det er, noe som gir
gjenklang for konspirasjonsteorier om islamisering av Europa.
Undervisning om religionsstatistikk er politisk viktig, dagsaktuelt og kan
åpne for dype spørsmål om hva religion er, hvis man går under panseret. Den
amerikanske juristen Cass Sunstein ble tildelt den anerkjente Holbergprisen i
2018. I sin takketale la han vekt på at dype politiske skillelinjene i USA i dag
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handler vel så mye om at folk er uenige om fakta som om verdikonflikter. Vi ser
de samme skillelinjene utspille seg i Europa også, med en høyrepopulistisk bølge
i mange land. Det er viktig å få på plass god kunnskap om hva som er fakta på
bakken i det europeiske religionslandskapet. Her kan god religionsundervisning
bidra.
For religionsstatistikk kan være langt mer enn kjedelig og tørr oppramsing.
Under panseret av grafer og tabeller lurer det noen dype og spennende spørsmål
om hva religion egentlig er. Spørsmål som angår elever og studenter. Spørsmål
som angår samfunnet.
SSBs statistikk over religiøs tilhørighet er en institusjonsstatistikk. Den fører
oversikt over hvor mange som er medlem i ulike tros- og livssynssamfunn. Men
er medlemskap et godt mål på religiøsitet? Er alle medlemmer i Den norske
kirke kristne? Hva vil det si å være kristen? Er det slik at alle har en klar religiøs
identitet? Og er det sånn at alle med en identitetsmessig forankring i en religion
nødvendigvis har meldt seg inn i et trossamfunn?
I klasserommet deler studentene erfaringer og meninger uoppfordret. «Jeg er
telt inn der da, jeg er med i Den norske kirke, men jeg er jo ikke kristen»;
«Hvorfor melder du deg ikke ut da? Det er lett, du kan gjøre det elektronisk, det
er derfor det er så mye færre medlemmer i kirka nå.» Det kan være spennende
å undersøke synspunktene i klassen. Men om vi går til statistikken kan vi sette
meningene i en større kontekst.
Hva innebærer det å være for eksempel kristen? Betyr det medlemskap i et
kristent trossamfunn? I så fall er omtrent ¾ av Norges befolkning kristne, ifølge
SSBs statistikk. Betyr det å identifisere seg med merkelappen «kristen»? Ifølge
det amerikanske forskningsinstituttet PEW Research Centre, gjelder dette 51%
av Norges befolkning. Noen vil hevde at det å være kristen innebærer å tro på
Gud. I følge Norsk Monitor tror 34% av Norges befolkning til Gud. Noen av
disse identifiserer seg nok med en annen religion. PEW har stilt et litt annerledes
spørsmål, nemlig om folk tror på Gud «som beskrevet i Bibelen». Da svarer
20% ja i Norge. Men hvor mange er aktive da? I følge PEW går 16% av Norges
befolkning i en religiøs aktivitet («religious service») månedlig. Det er et høyere
tall enn andre undersøkelser har funnet før. Hvorfor? Har de stilt litt andre
spørsmål? Har noe endret seg «der ute»?
Hva teller som religion? Hva skal til for å være en kristen, en hindu eller en
muslim? Å diskutere religionsstatistikk legger til rette for å diskutere disse
spørsmålene. Det legger også til rette for å utfordre fordommer og myter. Prosentvis har andelen medlemmer av Den norske kirke gått ned. Men trass en
økning i antall utmeldelser ved overgang til elektroniske registre, er nedgangen
i medlemsmassen i Den norske kirke mindre enn mange tror. Ifølge sosiologen
Tore Rafoss kan den prosentvise nedgangen forklares av to ting: Omtrent halv-
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parten forklares av innvandring. Den andre halvparten forklares av at medlemmer som dør ikke erstattes av nye medlemmer som døpes (Rafoss 2017).
Undersøkelsen til IPSOS, «Perils of perception» viser at folk i Europa tror at
det er flere muslimer og færre kristne i sine land enn det egentlig er. Hvorfor er
det slik? Forskningsprosjektet ComRel anslår at islam omtales 10 ganger så ofte
som kristendom i media, ofte i sammenheng med kontroversielle spørsmål og
konfliktperspektiv. Det er lett å forstå at mange, både studenter og andre, forledes til å tro at det bor langt flere muslimer i landet enn hva det faktisk gjør. Vi
har også sett at forholdet mellom identitet, institusjonell tilhørighet, tro og
praksis ikke er rettlinjet. Det er mange flere som er medlemmer av Den norske
kirke enn det er som presenterer seg selv om kristne i hverdagen. Dette kan være
en medvirkende forklaring til at Den norske kirke blir oppfattet som mindre
enn den er.
En tredje forklaring kan være det psykologiske fenomenet bekreftelsesvridning. Vi oppsøker informasjon som bekrefter det vi allerede tenker, og er skeptiske til kilder som vi er uenige med. Det gjør rett og slett vondt å ta feil, og vi
unngår å sette oss i situasjoner der vi må forandre mening hvis vi kan. Dette er
kanskje en av grunnene til at facebookalgoritmer presenterer oss for informasjon som støtter opp under vårt verdensbilde. Vi klikker på det, og bruker tid på
det. Informasjon som går imot det vi tenker, bruker folk mindre tid på og skaper
dårligere følelser. Her kan skolen være en motvekt mot ekkokamre, fordommer
og feilinformasjon.
Tilbake i klasserommet. Ragnhild doserer engasjert om religionsstatistikk
for studentene. Noen følger årvåkent med. Nikker med hodene. Hun får innspill
og spørsmål. Andre studenter ser mer skeptiske ut. En mysende student taster
ivrig på pc-en sin før hånden ryker rakt i været. Hun får ordet. «Det er bare det
at du tar feil!». Studenten smiler triumferende. «Det står her. 23 % muslimer er
det! Det var det jeg visste! Jeg har sjekka det før nemlig! SSB sine sider, så du
kan ikke si at jeg må bruke en bedre kilde». Lite er mer tilfredsstillende enn å
kunne arrestere en lærer for å slurve med fakta. Vi har begge kjent på følelsen.
Det var bare det at studenten selv tok feil. Og hun var verken den første eller
eneste.
En grunn til at folk tar feil kan være at det er krevende å lese statistikk. Å
presentere den likeså. Da studenten slo i bordet med sin henvisning til SSB
hadde hun klikket seg inn på en side med denne formen for sirkeldiagram:
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Figur 1. Medlemmer1 i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er
utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. 1.1.2014
Buddhisme
3%

Livssynsamfunn
15 %

Islam
23 %

Annan religion2
2%

Kristendom
57%

1

Omfatter berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
Omfattar Bahai, Hinduisme, Jødedom, Sikhisme og andre trusretningar.
Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

2

Det var ikke rart hun var overbevist om at hun hadde rett. Utfordringen var at
statistikken ikke presenterte hele bildet. Sirkelen omfattet kun de 11 prosentene
av den norske befolkningen som er medlem i tro- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte og er utenfor Den norske kirke. Det står skrevet i liten skrift
over diagrammet, men det var tydelig at det hadde gått under radaren. At det er
langt flere kristne minoriteter enn hva det fins muslimer, buddhister eller andre
trossamfunn i Norge har kommet som en overraskelse på mange av våre studenter. At en enda større andel ikke er registrert i noe trossamfunn likeså.
SSBs gamle presentasjon gjorde ikke bildet tydelig nok for studentene. Etter
noen klasser med liknende forvirring begynte vi begge derfor å vise redigerte
versjoner av SSBs statistikk for å tydeliggjøre sammenhengen mellom del og
helhet. Heldigvis har SSB lagd nye religionssider. Oversikten over medlemskap i
tros- og livssynsorganisasjoner ser nå slik ut:
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Denne presentasjonen er mye lettere å forstå, og vanskeligere å ta til inntekt for
utbredte misoppfatninger, ja til og med konspirasjonsteorier, om islams utbredelse i Norge. De nye sidene har mye annen interessant informasjon, godt presentert. Likevel har presentasjonen fortsatt noen svakheter. Diagrammet inkluderer ikke de av oss som ikke er medlemmer i noe organisert tro- eller livssynssamfunn. Ut fra fremstillingen ser det ut som at malen er å være registrert i et
tro- eller livssynssamfunn, men ser vi nærmere på tallene finner vi at den største
gruppen utenfor Den norske kirke er uten registrert institusjonell tilknytning.
Skal KRLE / RE-fagene formidle et riktig og helhetlig bilde bør denne gruppen
også få sin rettmessige plass når religions- og livssynslandskapet i Norge beskrives. En annen innsigelse mot SSBs sider, er at de presenterer råtall og ikke prosentandeler. Dette er det vanskeligere for hjernen vår å håndtere. Det er ikke
tilfeldig at de fleste bruker prosenter når de diskuterer demografi og religion, og
da burde også SSBs presentasjon legge til rette for dette.
Vi har derfor presentert det religiøse medlemslandskapet i Norge for våre
studenter omtrent slik:
Medlemskap i tros- og livssynssamfunn 2016

Uten medlemskap
16,67 %

Kristendom (utenfor Dnk)
6,64 %

Livssyn
1,71 %

Andre
11,38 %
Den norske kirke
71,50 %
Islam
2,82 %
Jødedom
0,01 %
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Sikhisme
0,07 %

Andre trus- og
livssynssamfunn
0,04 %
Baha’i
0,02%

Buddhisme
0,56 %
Hinduisme
0,17 %
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Religions- og livssynsstatistikk kan være både spennende og brennende aktuelt.
Den bør undersøkes, drøftes og løftes. Gå inn på lenkene under, sjekk selv, og
presenter statistikken i et klasserom nær deg!
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RØFF GUIDE TIL BIBELEN
Om å formidle historiene og tematikkane
i verdas mest selde bok
ALF KJETIL WALGERMO

Bibelen har ein formidabel posisjon i den norske bokhylla. 2 av 3 nordmenn eig
ein bibel eller eit nytestamente – blant desse er det både vaksne og ungdommar.
Det betyr med andre ord at flesteparten av oss har ein bibel. Men det betyr ikkje
at alle les så mykje i han. Kvifor er det framleis viktig å formidle historiene og
tematikkane frå denne boka?

BIBELEN OG KULTUREN
Bibelen er verdas mest selde bok. Men veit vi eigentleg kva som står i han? Har
vi oversikt over dei viktigaste historiene og tematikkane? Bibelkunnskap var
lenge ein naturleg del av allmenndanninga. Dette er kanskje ikkje så sjølvsagt
lenger. Men bibelkunnskap er nødvendig for å kjenne historia vår og for å forstå
verda vi lever i. Det er framleis relevant å tileigne seg kunnskap om Bibelen. Og
her spelar religionslærarane ei særs viktig rolle.
Ein må ikkje vere religiøs for å oppdage at Bibelen har prega og fortsatt pregar samfunnet, språket, kunsten og kulturen i stor grad. «Verdigrunnlaget skal
framleis vere den kristne og humanistiske arven vår», står det i den norske
grunnlova. Denne kristne og humanistiske arven er uforståeleg utan kunnskap
om Bibelen. TV-seriar, filmar og bøker brukar bibelske referansar i utstrekt grad.
Frå Skam til The Handmaid’s Talekjem bibelsitata tett. Hollywood har tatt
bibelbølga med storfilmar om Noah, Moses, Jesus og no seinast Maria Magdalena. Og her i Norge er Bibelen ein naturleg samtalepartnar for mange av dei
fremste forfattarane våre. Dag Solstad, Jon Fosse, Hanne Ørstavik og Karl Ove
Knausgård er berre nokre få eksempel.
I 1999 skreiv litteraturvitaren Eivind Tjønneland artikkelen «Kulturradikalismens fjerde fase» i tidsskriftet Vagant. I artikkelen etterlyste Tjønneland ei
revitalisering av kulturradikalismen og uttrykte med eit fyndord at norske forfattarar var på lemenmarsj mot Gud. I dag kan det synast som om Tjønneland
ikkje var presis nok i analysen. Forfattarane var ikkje på lemenmarsj mot Gud
– det var sjølve grunnen som flytta seg.
Denne grunnen har flytta seg gradvis dei seinaste åra. Det er ikkje frykteleg
lenge sidan det var tilnærma vasstette skott mellom det kyrkjelege og det litte34
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rære miljøet. Bibelen var ikkje radert ut av den norske skjønnlitteraturen mot
slutten av 1970-talet, men berøringsangsten blant forfattarane var sterk. Situasjonen i dag er langt ifrå den same. Då Bibelen kom i ny omsetting i 2011,
hadde tolv skjønnlitterære forfattarar stått sentralt i arbeidet. Eg veit ikkje om
Tjønneland kunne sjå for seg dette i 1999, men det skulle ganske sikkert bli
verre enn han trudde: Forfattarane sleppte ikkje berre opp på berøringsangsten
for Bibelen. No er dei i tillegg med på å forme han.

GUD SOM OMGREP
Bibelinteressa blant forfattarane strekk seg mykje lengre enn til dei som aktivt
har vore med omsettararbeidet, som Knausgård og Ørstavik. Også Dag Solstad
har interessert seg for Gud i romanane sine dei seinare tiåra, slik eg også har
skrive om i Vårt Land tidlegare: Solstads roman Professor Andersens natt(1996)
kan på mange måtar stå som ein av dei viktigaste markørane for den religiøse
vendinga i skjønnlitteraturen mot slutten av 1990-talet. Her interesserer Solstad
seg for gudsomgrepet, noko han seinare kritiserte at ingen hadde merka seg ved
i resepsjonen av boka. Det ligg mykje interessant teologi i professor Andersens
spontane tanke: «Ingen kan ha sin egen Gud. Selv ikke den gudløse.» Som
romanforteljaren resonnerer: «Ved dette hadde professor Andersen anerkjent
Gud, ikke Guds eksistens i og for seg, men som begrep ...»
Professor Andersens natt er på mange vis typisk for den moderne norske
skjønnlitteraturen som interesserer seg for Gud. Solstad følgde opp også i seinare romanar, slik at det går an å seie at han dei siste tjue åra har vore vel så
opptatt av metafysikk enn av politikk. Det rimar i så fall godt med den toneangivande amerikanske litteraturkritikaren James Wood, som meiner at religionen
i dag har tatt rolla til politikken.
I romanen 16.07.41ser den sjølvbiografiske romanpersonen far sin som ein
engel i skyene og går vidare til refleksjonar om himmelen og Evigheten. Solstad
skriv oppsiktsvekkande: «Så jeg Guds trone? Ja, jeg mener det, jeg kunne godt
se Guds trone og skarene som var samlet omkring den. Men Gud selv så jeg
ikke, han var fraværende for meg.» Altså: Fortellaren ser Guds trone, men ikkje
Gud – så nært kjem han altså, men ikkje heilt fram.
BIBELEN I SPRÅKET
Så langt Solstad. Også diktantologien Bibeldikt frå 2014, som eg og Jan Ove
Ulstein redigerte, viste at forfattarane ikkje lenger sjenerer seg for å gå i samtale
med Bibelen. Og det er jo heller ikkje så rart at forfattarar lar seg inspirere av
Bøkenes bok. Språket vårt er spekka av bibelske uttrykk. «Davids kamp mot
Goliat» kjenner dei fleste av oss – men mange brukar uttrykket feil, ikkje minst
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sportsjournalistar. Kva var det eigentleg som skjedde då den vesle gjetarguten
David vann over den store og farlege krigaren Goliat?
Vi kjenner ord som landeplage, ørkenvandring, ramaskrik og syndebukk –
alle henta frå Bibelen. Ein Laban er ein lømmel, og onkelen og svigerfaren til
patriarken Jakob. Andre bibelske namn som har danna språklege uttrykk er til
dømes «Evas drakt» og «Pauli ord». For ikkje å snakke om «uriaspost», eit
omgrep som i dag ikkje handlar så mykje om krigføring, men som stammar frå
historia om kong David som fekk krigaren Uria flytta fram til fronten for å døy,
slik at kongen kunne overta den vakre kona hans.
«Å sette sitt lys under ei skjeppe», eit uttrykk vi har frå Bergpreika, er mindre
i bruk blant dagens unge generasjonar; i den nye bibelomsettinga heiter det
dessutan kar (ei skjeppe var eit kar på ca 18 liter). Meir overraskande er det,
som eg nyleg fekk vite, at også omgrepet «Hovmod står for fall» (Ordspråka) er
vanskeleg å forstå for ungdom på rundt 20 år – dei kjenner ikkje ordet «hovmod». Kanskje bør dette vere eit faresignal for oss? No skal ungdommen rett
nok gå fram i alder og visdom, som Lukas kan fortelje om Jesus. Men dersom
kreti og pleti kjenner Bibelen så dårleg at vi ikkje ser skrifta på veggen (mene,
mene, tekel), er det fort gjort å bli vegd og funnen for lett, eller framstå som om
vi var fødde i går. To av desse fire uttrykka kjem frå den same passasjen i Daniels bok. Det første kjem frå opplysninga i Det gamle testamentets historiske
bøker om kong Davids livvakt, kreterne og pleterne. Det siste frå Jobs bok.
Bibelen er jo som kjent ei einaste stor Sareptas krukke (1. Kongebok; profeten Elia), der somme ordtak fell i god jord (såmannen; Matteus), mens andre
kan skape babelsk forvirring (1 Mos). Det gjeld å skille klinten frå kveiten, så vi
ikkje kastar perler for svin (Bergpreika). Det gjer eg neppe her i tidsskriftet til
Religionslærerforeningen. De som les dette, har kjent dykkar besøkelsestid. Og
eg heng forhåpentleg ikkje i ein så tynn tråd at eg blir nøydd til å sluke kamelar,
som Bibelens farisearar og våre dagars politikarar.

HEILE SULAMITTEN
Er det alle som veit at også uttrykket «heile sulamitten» har sitt opphav i Bibelen? Det stammar frå Bibelens mest erotiske bok, Høgsongen. Denne boka
handlar om lidenskap og kjærleik mellom to elskande. Kanskje av redsel for dei
sterke skildringane av seksualitet og lidenskap har somme tolka Høgsongen
symbolsk, som eit bilete på kjærleiken mellom Gud – mannen – og heile den
kristne menigheten. I den gamle bibelomsettinga heitte kvinna «Sulamit», der
det no står «jenta frå Sjulam». – Sulamit. Heile sulamitten, med andre ord.
Boka Røff guide til Bibelen handlar nettopp om å formidle heile sulamitten,
heile Bibelen, rett og slett. Det er ikkje ein liten ambisjon. Og det er på mange
måtar umogleg å romme ein så rik tekst i ei lita guidebok. Likevel trur eg det er
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nyttig med ei innføring i dei mest sentrale historiene og dei viktigaste tematikkane som Bibelen presenterer. Eg trur også at boka kan vere eit nyttig verktøy til
bruk i skulen, ikkje minst for religionslærarar. Eg har lagt vekt på formidle
bibelhistoriene med bakgrunnskunnskap og entusiasme. Det same fortener jo
også elevane. Mange veit ikkje kva dei går glipp av, og tenker at Bibelen er kjedeleg. Men vi burde unne oss å lese meir i Bibelen. Bibelen er både heilag skrift
og verdslitteratur. Og eg trur ikkje at vi blir ferdige med Bibelen så fort, verken
som samfunn eller som enkeltindivid.
Vi blir ikkje ferdige med Bibelen så fort, men det er heller ikkje alltid så lett
å komme i gang. Eller, det er lett å komme i gang, før vi støyter på alvorlege
vanskar undervegs. Eg har sjølv kjent på dette, heilt frå eg fekk min første bibel
som sjuåring. Det var som å få ein skatt i hendene. Og denne gongen gjorde eg
ikkje som den førre skatten eg fekk i hendene, då eg grov smykkeskrinet til mor
mi ned i hagen, eit år tidlegare. Eg opna Bibelen på første side, og las. Og det
gjekk faktisk bra gjennom heile 1. Mosebok. Denne boka var jo spennande! Så
gjekk det tråare mot slutten av 2. Mosebok, før det gjekk heilt i stå ein stad ute
i 3. Mosebok. Kanskje er det andre som har opplevd noko av det same?
Først seinare forstod eg at det går an lese Bibelen på andre måtar enn frå
perm til perm. Og det er vel slik dei fleste av oss les han, vi er gjerne oftare i
evangelia enn i 2. Krønikebok og profeten Habakkuk. Denne forma for bibellesing representerer både ein styrke og ein svakheit. Vi får meir tid til å fordjupe
oss i det sentrale. Samtidig går vi glipp av både gode historier, viktige tematikkar,
og ikkje minst, oversikt. For å få fullt utbytte av enkeltdelane i Bibelen, er det ein
fordel å ha litt snøring på det store biletet. Så kort sagt: Kva handlar Bibelen om?

EI BOK OM MENNESKA
Det er nok eigentleg mange svar. Eitt av svara er Gud. Bibelen er boka om Gud,
det gir meining. Men Bibelen er også boka om mennesket. Og han er boka om
Jesus, som ifølgje den kristne trua var både sann Gud og sant menneske.
Bibelen er boka om himmelen og jorda. «I opphavet skapte Gud himmelen
og jorda», kan vi lese. Dei sju orda, i norsk omsetting, spenner opp eit gigantisk
lerret for oss. Bibelen handlar om vilkåra for den menneskelege eksistensen, han
handlar om jorda under føtene våre, han handlar om stjernehimmelen over oss.
Og han handlar om dimensjonar som er for store for eit menneske å fatte. Vi
kan gripe berre ein del av det, som når vi kvar jul feirar Jesusbarnet i krybba. Vi
får lov til å feire dette barnet. Sjølv om dimensjonane bak det er elleville – at
Gud sjølv lar seg føde til jorda som eit lite barn.
Bibelen handlar om alt dette. Han handlar om barnet, han handlar om kjærleiken. Han handlar om tru og håp.
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Det er mange vegar gjennom Bibelen, og det vil vere ulike vegar for ulike
lesarar. Med Røff guide til Bibelen prøver eg å inkludere flest mogleg, både
truande, ikkje-truande, tvilande og undrande. I løpet av eit langt liv med bibellesing har eg sjølv fått kjenne på alle desse posisjonane. Eg ønskjer derfor å ta
dykk med på ein for meg viktig veg gjennom Bibelen. For kort sagt, og følg med
no, for no kjem det: Kort sagt handlar Bibelen om lys.

LYSET I VERDA
Lys, altså? Ja, nettopp lys. Guds første replikk i 1. Mosebok er nettopp: «Det
skal bli lys!». Og det vart lys. Gud såg at lyset var godt, og Gud skilde lyset frå
mørket. Lyset og mørket blir etablert på Bibelens første side, i det første setningane i Bibelens første bok. Og gjennom heile Bibelen, til den siste boka, Johannes’ openberring, er lyset ei gjennomgripande positiv kraft. Jesus seier det sjølv
i Johannesevangeliet: «Eg er lyset i verda. Den som følgjer meg skal ikkje vandra
i mørket, men ha livsens lys.»
Jesus, i Johannesevangeliet, vel altså å presentere seg som lyset. Og dette evangeliet, som grip attende til skapingssogene i 1. Mosebok, opnar med ein passasje
som understrekar det same poenget. Johannesprologen heiter han, og er ein av
dei vakraste og mest kjente tekststadane i Bibelen: «I opphavet var Ordet, Ordet
var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i opphavet hos Gud. Alt vart til ved han,
og utan han vart ikkje noko til. Det som vart til i han, var liv, og livet var lyset for
menneska. Lyset skin i mørkret, og mørkret har ikkje overvunne det.»
Bibelen er ei bok som ikkje kvir seg for å gå inn i mørket. Når vi snakkar om
lyset, snakkar vi også om mørket som det heile tida kjempar mot.
I Bibelen er mørket i mange tilfelle synonymt med død. Og døden kjem inn i
verda frå første stund, rett etter at lyset sjølv er skapt og har gått til kamp mot
kaoskreftene. Døden er resultatet av Guds aller første forbod, eit forbod som
mange av dykk kjenner til. I Edens hage fekk ikkje menneska lov til å ete frå
treet til kunnskap om godt og vondt. Gud seier at Adam gjerne må ete av alle
trea i hagen. «Men av treet til kunnskap om godt og vondt må du ikkje eta. For
den dagen du et av det, skal du døy.»
GUDS FØRSTE FORBOD
Døden er altså straffa for å bryte Guds første forbod. Og vi veit alle korleis det
går. Med snikande list lokkar slangen Eva til å ete av frukta. Han overtyder Eva
– eit namn som spelar på det hebraiske ordet for liv – om at ho slett ikkje skal
døy: «Men Gud veit at den dagen de et av frukta, skal auga dykkar opnast; de
skal bli som Gud og kjenna godt og vondt.»
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Argumentet til slangen er godt. For er det ikkje ein overreaksjon med dødsstraff for å gå på slang? Og burde ikkje Gud unne menneska å vite forskjell på
godt og vondt? Men hovudpoenget er tillitsforholdet som i opphavet finst mellom Gud og menneska. Det er dette tillitsforholdet som no blir sett på prøve.
Adam og Eva blir kasta ut av Edens hage, ut til ei verden der mørket og
døden er ein realitet. Og på dei neste sidene i Bibelen ser vi mørket utfalde seg.
For kva skjer etter at Adam og Eva er drivne ut av Edens hage? Jo, det er historia om brodermordet – Kain drep bror sin, Abel, ute på marka. Kain prøver
deretter å skjule mordet for Gud, som er fullt klar over kva som har skjedd:
«Blodet til bror din ropar til meg frå jorda!»

SYNDFLOD OG BRENNANDE BUSK
Historia om Noah er eit anna døme. På grunn av alle dyra er forteljinga om
Noahs ark populær blant barn. Ironisk nok er dette kanskje den drygaste historia i heile Bibelen, om ein straffande Gud som utslettar så godt som heile skaparverket sitt. Utgangspunktet for historia er sjokkerande: Vondskapen på jorda
var blitt så stor at Gud angra på det han hadde skapt.
Flaumen er Guds straffedom over menneska, ja, over alt han har skapt. Storflaumen er difor ofte blitt kalla for «syndfloda», eit ord som ikkje står nemnt i
bibelteksten. Dette er ei feiltolking av Luthers omsetting til tysk, der han brukte
ordet «sintflut» som beteikning på ein «stor flaum». Historia er blant dei aller
mørkaste i Bibelen. Men også denne fortellinga ender i lys, heilt konkret, i form
av ei lysbrytning på himmelen – regnbogen.
Lyset og elden står også sentralt når Det gamle testamentets store mann,
Moses, gjer sin entré i 2. Mosebok. Det er få bibelforskarar i dag som meiner at
det er ein historisk person ved namn Moses som har skrive Mosebøkene. Om
det likevel skulle vere tilfelle, har han gitt seg sjølv rosande omtale som «verdas
mest audmjuke mann» – i tillegg til å skildre sin eigen død.
Men korleis er det Gud møter Moses? Jo, gjennom ein brennande tornebusk!
Når han går framfor israelsfolket i det dei flyktar frå Egypt – eit motiv som har
inspirert ei rekke kunstnarar gjennom historia – går han som ei eldsøyle om
natta. Og når Gud sjølv stig ned på toppen av Sinai-fjellet for å gi Moses lovene,
blant anna dei ti boda, som blir skrivne med Guds eigen finger, blir det også
skildra med eld og lys.
GUDS ANSIKT
Møtet mellom Gud og Moses på toppen av fjellet er eit uttrykk for at det absolutt heilage – Gud sjølv – kjem menneska i møte. Moses har deretter nærkontakt
med Gud fleire gonger. Det er uklart kor vidt Moses får sjå Guds ansikt. Ein stad
39

står det at Moses og Israels fremste menn «skoda Gud, og dei åt og drakk», og
ein annan stad at Moses og Gud snakkar saman «andlet til andlet». Like fullt
avviser Gud, straks etter dette, ønsket Moses har om å få sjå Guds herlegdom.
«Du kan ikkje få sjå andletet mitt, for eit menneske kan ikkje sjå meg og leva»,
seier Gud der. Resultatet er eit kompromiss. Moses får stå i ein fjellsprekk mens
Gud går forbi, og dekker han med handflata si. «Så vil eg ta handa mi bort; då
kan du sjå meg bakanfrå, men andletet mitt kan ingen sjå.» seier Gud. Igjen ser
vi korleis Gud blir følgd av eit heilt spesielt lys. Kontakten med Gud fører til at
det lyser så sterkt av ansiktet til Moses at han må ha eit slør framfor det når han
går rundt blant folket.
Når vi kjem til Salmane, står også desse i spennet mellom mørke og lys.
«Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg», heiter det i Salme 22, orda som
Jesus seinare siterer rett før han døyr på krossen. Men allereie i Salme 27 heiter
det: «Herren er mitt lys og mi frelse, kven skulle eg ottast?» I Salme 36: «For
hos deg er livsens kjelde, i ditt lys ser vi lys.» Og i Salme 119 blir sjølve Bibelen,
Guds ord, omtalte som lysbringande: «Dine ord gjev lys når dei opnar seg, dei
gjev uvitande skjøn.» «Ditt ord er ei lykt for min fot, og eit lys for min stig»,
heiter det også i denne salmen. Guds ord er å rekne som lys for menneska.
Også i profetlitteraturen er lyset viktig. I den sentrale Messias-profetien hos
Jesaja, heiter det slik: «Det folket som går i mørket, ser eit stort lys. Over dei
som bur i dødsskuggens land, strålar lyset fram.» (Matteus siterer dette i sitt
evangelium.) Og når Jesaja snakkar om Herrens tenar, som ofte er blitt tolka
som eit bilete på Kristus, er det som «eit lys for folkeslaga».

FØDD I LYS
La oss hoppe til Det nye testamentet, for eg nemnte av Jesus sjølv kallar seg lyset
i verda. Guds ord er lys, har vi høyrt i Salmane, og Jesus blir i Johannesevangeliet
introdusert både som Ordet og som lyset. La meg gjenta Jesu utsegn om seg
sjølv: «Eg er lyset i verda. Den som følgjer meg skal ikkje vandra i mørket, men
ha livsens lys.»
Lyset følgde Jesus heilt frå han blei fødd i Betlehem. Kanskje ikkje i ein stall,
for det står det ingenting om i bibelteksten, men han blei sveipt og lagt i ei
krybbe – og stjerna på himmelen førte dei vise menn heilt fram til staden der
han låg. Lyset frå stjerna var heller ikkje det einaste lyset. Ute på markane såg
gjetarane ein stor englehær, og som det står skrive, «Herrens herlegdom lyste
kringom dei». Jesus blir fødd i lys.
Når Jesus mange år seinare døyr på krossen, ikkje så langt unna staden der
han blei fødd, fortel evangelistane i Det nye testamentet at Jesu død blir følgd
av mørke midt på dagen. Tre dagar etter krossfestinga blir døden knust ein gong
for alle, då Bibelen kan fortelje at Jesus står opp igjen frå dei døde – før sola.
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Jesu oppstode er på mange måtar det drygaste i kristendommen. Dei fleste
forskarar er samde om at Jesus var ein historisk person. Kor vidt han stod opp
igjen frå dei døde, er eit trusspørsmål.

TIL DAMASKUS
Men vi skal følgje lyset endå litt vidare. For ein av dei som først ikkje trudde på
Jesus, eller på at han var stått opp frå dei døde, var Paulus. Han var frå provinshovudstaden Tarsos i Kilikia, teltmakar av yrke, og farisear med romersk statsborgarskap. Kombinasjonen av handverksutdanning, stor skriftkunnskap og
brennande iver gjorde Paulus til ein effektiv forfølgjar av kristne. Ja, Paulus var
ein av dei ivrigaste forfølgjarane av dei som tilhøyrte Vegen-sekta. Og han jakta
kristne ved å trenge seg heilt inn i heimane til folk, og han gjekk heller ikkje av
vegen for å fengsle kvinner.
På ei reise til byen Damaskus skjer det noko underleg, og igjen er det lyset
som melder seg: Paulus blir blenda av eit sterkt lys frå himmelen. Han høyrer ei
røyst som seier: «Saul, Saul, kvifor forfølgjer du meg?» Når Paulus spør kven
det er som snakkar, lyder svaret: «Eg er Jesus, han som du forfølgjer.»
Dette er Paulus’ «damaskusoppleving» – eit ord som har gått inn i språket
som eit uttrykk for radikal forandring. Innanfor Bibelens eigne rammer står
Paulus’ damaskusoppleving som eit av dei aller største vendepunkta. Eit møte
med lyset. Etter tre dagar får Paulus synet attende og går straks i gang med å
forkynne at Jesus er Guds son og Messias. Paulus viser seg no å vere ein like
godt eigna forkynnar av evangeliet som han var ein forfølgjar av kristne.
NYTT LYS
Vi skal gå inn for landing på vår vesle lysreise. For når vi kjem til Johannes’
openberring, Bibelens siste bok, tek forfattaren mål av seg til å skildre sjølve
himmelriket, det nye Jerusalem. Han grip attende til Jesaja, som seier om Jerusalem: «Reis deg, bli lys! For lyset ditt kjem, Herrens herlegdom går opp over
deg.» og «Sola skal ikkje meir vera ditt lys om dagen, måneskinet skal ikkje lysa
for deg, men Herren skal vere ditt lys for evig ...»
I Johannes’ openberring heiter det om himmelriket, det nye Jerusalem, at
byen verken treng sol eller lamper, for Gud skal sjølv lyse for menneska. Det er
noko av det siste som står i Bibelen. Lyset er med til stades gjennom heile denne
boka. Ei bok med mykje mørke, men som også er full av lys.
Under arbeidet med Røff guide til Bibelen opplevde eg og kona mi vårt livs
største sorg: Vi mista den vesle jenta vår, Tomine, tre dagar før fødselsterminen.
Tomine fekk aldri sjå dagslyset. Den natta vi fekk vite at ho var død, er den
mørkaste natta i livet vårt.
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I ein slik situasjon rykker tematikken i Bibelen så ualminneleg nært. I eit slikt
mørke, kan vi framleis våge å håpe på lys? Det er dette håpet menneska har
klynga seg til i to tusen år. Og det er dette håpet eg sjølv klynger meg til. For det
håpet er den sentrale bodskapen i Bibelen, at livet har vunne over døden, at lyset
har vunne over mørket.

HUMOR OG MYSTERIUM I BIBELEN
Så finst det også fleire andre vegar gjennom Bibelen. Blant anna er det mykje som
er både morosamt og spennande. Forfattarspørsmåla er berre ein liten del av det.
* Moses har eg allereie nemnt – han må ha vore ganske så freidig om han har
skrive Mosebøkene sjølv.
* Om det er apostelen Matteus som har skrive apostelevangeliet, snakkar vi
om eit augevitne som like fullt kopierer så godt som alt han kan finne hjå
Markus, inkludert si eiga kalling til apostel.
* Om det er apostelen Johannes som har skrive Johannesevangeliet, unngår
han behendig å nemne at han sjølv sovna då Jesus bad han om å vake i
Getsemane-hagen.
Juleevangeliet er skrive av Lukas, ofte omtalt som historikaren blant evangelistane. Eit problem er berre at han rotar slik med informasjonen at det er uråd
å bestemme det eksakte tidspunktet for Jesu fødsel. Kong Herodes den store
døydde nemleg ti år før Kvirinius var landshovding i Syria. Tidsrotet får vere ein
liten minus i ei elles fenomenal forteljing! Og to store pluss ved Lukasevangeliet
er kvinneperspektivet og omtanken for dei fattige. Lukas blir gjerne kalla for
«Dei fattige sitt evangelium». Og han er den flinkaste guten i evangelieklassen
når det kjem til å inkludere kvinnelege erfaringar. Utan Lukas hadde vi blant
anna visst mykje mindre om jomfru Maria.
Slik nye bibelomsettingar kan skape debattar om kor vidt Maria var jomfru
eller ikkje, kan også ættetavlene i Bibelen innehalde interessant informasjon
dersom ein les dei nøye. Ta til dømes Jesu ættetavle hjå Matteus: Matteus gjer
forståeleg nok ikkje eit nummer ut av at Jesu ættetavle, som blir presentert i tre
gonger fjorten slektsledd, faktisk inneheld tre små skandalar: 1) Juda fekk
sønene Peres og Serah med si eiga svigerdotter, Tamar. 2) David fekk Salomo
med kona (Batseba) til Uria, som han sendte i døden ved krigsfronten. Og 3)
Josef, mannen til Maria, var ikkje Jesu eigentlege far. Messias skulle vere Davids
son, ifølgje dei gammaltestamentlege profetane. Og Jesus var altså «Davids son»
berre i juridisk forstand. Profetien blei oppfylt ved at tømmermannen Josef tok
den gravide Maria heim til seg og fostra opp Jesus som sitt eige barn. All heider
til Josef, med andre ord!
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I Jesu ættetavle hjå Lukas, som går heilt tilbake til Adam, det første menneske,
finst det eit skikkeleg mysterium: Lukas nemner nemleg ein viss Kenan, som ikkje
står oppført i den hebraiske versjonen av 1. Mosebok (han finst i den greske
omsettinga Septuaginta). Kenan kan vere ein av dei gamle frå den tidlege bibelhistoria. Iallfall blei både faren og sonen hans fleire hundre år gamle. 18 menn
blei over 200 år, ifølgje 1. Mosebok. Blant desse er Noah, som vi kjenner frå
historia om Noahs ark, men som også er det første mennesket i historia som dyrkar vindruer, og dermed også det første mennesket i historia som drikk seg full.
Reknar vi dessutan med Job (som også må ha blitt over 200, når vi tolkar opplysingane i bibelteksten) og moglegvis den forsvunne Kenan kjem vi fram til at 20
menn i Bibelen blir over 200 år. Og då har ikkje bibelteksten sagt noko om kvinnene. Det er jo eigentleg dei som blir eldst! (ps. Sara, gift med Abraham blir 127)

MANN OG KVINNE
Det er interessant at Gud i den første skapingssoga i Bibelen, for å gå tilbake til
desse – for det finst to stykke – skaper mennesket til mann og kvinne, eller til
mannleg og kvinneleg, som det eigentleg står i originalteksten. Bibelen har
mange referansar til Gud som mann, og Jesus blei fødd som mann, men det finst
også kvinnelege bilete på Gud i Bibelen. I vår samanheng er det eit vesentleg
poeng at det hebraiske ordet for Guds ande i den første skapingssoga – «ruach»
– er eit hokjønnsord. Når vi ser på den hebraiske skapingssoga, er det altså plausibelt å tenke seg at Gud representerer begge kjønn når han skaper mennesket i
sitt bilete, til mann og kvinne.
Det som på den andre sida øydelegg litt av dette gode poenget, er det hebraiske ordet menneske, som er identisk med namnet til den første mannen: Adam.
Vi kjenner noko av det same frå engelsk, der både mann og menneske heiter
«man». I bibelteksten er Adam også eit ordspel på «jord», som på hebraisk heiter «adamah». Og kvinne («isja») er eit ordspel på mann («isj»), sidan Herren
Gud til slutt tek eit sidebein frå Adam og skaper Eva.
Dei bibelske forfattarane er råare på ordspel enn ein Kjartan Fløgstad. Og
dette gjer det til ei stor utfordring å få med seg nyansane når ein til dømes skal
omsette Bibelen til norsk. Nokre gode poeng ligg også gøymt i dei hebraiske og
greske grunntekstane. Eit litt artig poeng når vi snakkar om visdomen i Bibelen,
er at det hebraiske ordet for visdom («chåkmah») er eit hokjønnsord. Visdomen
blir såleis personifisert som kvinne – Visdomen med stor V – i fleire bibeltekstar.
Særleg interessant er teksten i Salomos ordtak som fortel at Visdomen var Guds
første skaparverk, frå tida før jorda vart til. Bibelen fortel altså at både Visdomen og Anden – som begge er hokjønnsord på hebraisk – var til stades då Gud
skapte verda.
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KVINNELEGE HELTAR
Der Det gamle testamentet dessverre er smekkfullt av testosteron og har nokså
få forteljingar om kvinnelege heltar, finst det fleire gode døme på kvinner som
formar historia. Ei av dei sterkaste er Debora, den einaste kvinnelege dommaren
i dommartida og ei viktig profetkvinne. Den såkalla Debora-songen går blant
mange bibelforskarar for å vere blant dei eldste tekstane i Det gamle testamentet, frå rundt 1100-talet før Kristus. Denne poetiske teksten blir sungen etter at
israelittane gjer ende på kongen i Kanaan.
Ei avgjerande hending ved krigen føyer seg inn blant Bibelens mest spektakulære drap. Ei kvinne med namnet Jael slår nemleg ein teltplugg rett gjennom
tinningen på den kvilande kanaanittiske hærføraren Sisera, så pluggen står i
bakken!
Esters bok er ei av to i den protestantiske bibelen som har nemnt etter ei
kvinne. Og boka er god litteratur, ho er godt komponert og fortel ei spennande
historia. Detaljane er også spektakulære. Ein fest som persiske kong Xerxes
held for stormennene og provinsleiarane sine, varer i 180 dagar!
Ei kvinne som i dag fortener å bli løfta fram som eit feministisk ikon, dronning Vasjti, gjer kongen illsint når ho nektar å vise seg fram for besøket hans.
Dermed plukkar kongen ut ei ny kone blant jomfruene i riket, og det er sjølvsagt
Ester han synest er aller vakrast. Ester blir dronning – og skal bruke posisjonen
til å berge folket sitt.
DET VONDES PROBLEM
Ei anna av bibelbøkene eg vil trekke fram, og som gjer seg godt på pensum i
skulen, er Jobs bok. Dette er ein av dei store klassikarane i verdslitteraturen.
Korleis kan ein god Gud tillate liding og vondskap? Job er nemleg ein rettskaffen mann som opplever å miste nesten alt han har. Barna sine, rikdommen og
helsa – ingenting er att. Job opplever så mykje vondt at han endar med å forbanne dagen han vart fødd.
I tillegg til å vere ein oppofrande familiefar, var Job ein høgt akta mann i
samfunnslivet, ei rik og samvitsfull velgjerar som tok seg av både foreldrelause,
fattige og enker. I bibelteksten blir han skildra som «den største blant folka i
aust». Ja, Gud sjølv skryt av Job i møte med gudesønene.
Men kven er eigentleg den «gudesonen» som Gud vender seg spesielt til?
Den nye omsettinga av Jobs bok bruker Klagaren i staden for Satan, ettersom
det hebraiske ordet «satan» (motstandar) i utgangspunktet viser til ein tittel og
ikkje eit eigenamn. Det er likevel Satan det er snakk om her.
Eigenamnet Satan blir mest brukt i Det nye testamentet. I den norske
bibelomsettinga frå 2011 finn vi eigenamnet berre fire gonger i Det gamle testamentet – ein gong i 1. Krønikebok og tre gonger hos profeten Sakarja. Felles for
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desse to bøkene er at dei høyrer heime blant dei yngste skriftene i Det gamle
testamentet, noko vi også kan seie om Job.
Den norske omsettinga av Det gamle testamentet har aukande bruk av Satan
jo nærmare vi kjem Kristi fødsel. I den hebraiske kjeldeteksten står ordet «satan»
– og «ha-satan» i bestemt form – til saman 23 gonger. Omsettingane til dei meir
generelle nemningane «klagar» eller «motstandar» er det likevel ikkje noko å
seie på, for dei fleste stadene er det openbert at ordet ikkje blir brukt om ei personifisert vond makt. Unntaket er altså Jobs bok. Her burde det etter mi meining framleis stå Satan og ikkje Klagaren i den norske omsettinga. Grunnen til
at Klagaren er brukt, er moglegvis at Satan blir skildra på ein meir nyansert
måte i denne teksten enn han blir omtalt andre stader i Bibelen.

GUDS VEDDEMÅL
Skildringa av Satan i Jobs bok er interessant: Han har regelmessige møte med
Gud, argumenterer for seg og ber om å få sette Job på prøve. Satans kronargument er at Job truleg vil spotte Gud dersom han mistar all velstanden sin. Dette
er eit frekt satanisk angrep på Gud sjølv: Satan impliserer at Gud i seg sjølv
ikkje er verdig Jobs truskap, men at Job fryktar Gud berre fordi han får fordelar
av det.
Tanken er slett ikkje så dum: Faren for at religion blir utnytta som lykkemiddel er noko som har vore aktuelt frå gammaltestamentleg tid og fram til i dag.
Meir overraskande er det at Gud går med på Satans opplegg: «Sjå, alt han eig,
er i di makt, men han sjølv får du ikkje legge hand på!» Gud lar seg altså
«lokke» med på Satans «veddemål» om Jobs truskap. Sett i lys av korleis Bibelen elles skildrar forholdet mellom Gud og Satan, er veddemålet oppsiktsvekkande. I Det nye testamentet avviser Jesus djevelen fullstendig – ein avtale
mellom dei er så godt som utenkeleg.
BARSKE PROFETAR
Vi skal forlate Job, og ta ein rask sving innom profetlitteraturen. Profetbøkene
er kanskje ikkje blant dei mest lesne i alle samanhengar i dag, men det burde dei
eigentleg vere. Ikkje minst fordi profetane sjølve var heilt rå! Jesaja, til dømes,
gjekk tre år naken rundt og forkynte i Jerusalem. Byen låg då som no nesten 800
meter over havet og kunne bli temmeleg kald på vinterstid. Og Jesaja var truleg
heller ingen einstøing eller galning som levde for seg sjølv i ei hole. Han var gift
med ei profetkvinne og hadde to søner med symbolske namn.
Jeremia var ein profet som verkeleg ikkje var velkommen på heimstaden, og
heller ikkje i hovudstaden. Under babylonarane si belering av Jerusalem sat han
i fengsel, så han ikkje skulle ta ifrå krigarane den siste rest av kampmoral med
45

resignasjonsprofetiane sine. På eit tidspunkt blei Jeremia til og med senka ned i
ein brønn full av gjørme. Ikkje rart at han klaga litt innimellom. Ordet «jeremiade» er gått inn i det norske språket (som synonymt med jammer og klage).
Fortellinga om Daniel i løvehola er ei av dei mest kjente historiene i heile
Bibelen. Ifølgje bibelteksten jobbar Daniel som minister under den ferske kong
Dareios og merkar seg ut på ein svært positiv måte. Kongen vurderer etter kvart
å sette Daniel som «statsminister» over heile persarriket, noko som gjer dei
andre ministrane og guvernørane misunnelege. Dei legg ei felle som ikkje berre
skal hindre Daniel i å stige til den øvste taburetten, men eliminere han for godt.
Politisk intrige på 500-talet før Kristus, med andre ord!
Fella er som følgjer: Ministrane og guvernørane lurer kong Dareios til å gi eit
påbod om at alle som i tretti dagar ber ei bøn til nokon annan enn den nye
kongen, skal bli kasta i løvehola. Etter medisk og persisk lov kan ikkje påbodet
opphevast, og kongen skjøner for seint at han er blitt lurt opp i stry.
Daniel blir kasta til løvene, men overlever. Kongen kastar i staden intrigemakarane til løvene. Dei blir straks rivne i hel, slik «løvene krasa kvart bein i kroppen deira». Dareios sender ut eit nytt påbod om at alle i det store riket hans skal
frykte og skjelve for Daniels Gud.

EIN DISTRIKTSVENNLEG BIBEL
Bibelen er full av slike spennande historier. Og han er full av overraskande og
gøyale perspektiv. Eitt av dei er distriktsperspektivet. Kanskje fordi eg sjølv har
flytta til hovudstaden frå den sunnmørske landsbygda, så har eg merka meg det
eg oppfattar som det distriktsvennlege ved Bibelen!
Kampen mellom by og land har nemleg gått føre seg heilt sidan Adam og Eva
blei kasta ut av Edens hage. Dei første menneska er frå bygda, og både Kain og
Abel er bønder. Men Kain slår i hel Abel og bygger deretter ein by.
Det tek heller ikkje lang tid før menneska i verda samlar seg i ein brei dal for
å bygge byen Babel – og eit tårn som skal nå heilt opp til himmelen. Gud sjølv
må stige ned på jorda for å forvirre språket deira – og i denne babelske forvirringa blir menneska spreidde utover jorda så dei skal komme til å bygge nye
byar.
Abraham er, som vi tidlegare var inne på, Guds mann. Han er nomade og bur
i telt. Nevøen Lot flyttar til byen Sodoma. Og vi veit kanskje korleis det gjekk?
Bibelen er altså på mange vis eit distriktsvenleg verk. Gjetarguten David kom så
å seie rett frå sauemarkane til ein overraskande siger mot den store krigaren
Goliat.
Vi merkar det også hos dei gammaltestamentlege profetane. Fleire av dei
hamra laus mot eliten i hovudstaden. Vi høyrte om Jeremia, som kom frå ein
landsby utanfor Jerusalem. Småprofeten Mika var også frå distriktet, og refsa
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forfallet i Jerusalem. Ja, Mika tek faktisk for seg by for by i heile landet, og let
kvar av byane gi opphav til ei saftig klage. Også sauebonden Amos hudflettar
byfolk som undertrykker småkårsfolk og fattige.

BYGDEGUTEN JESUS
Så er det bygdeguten framfor nokon, Jesus frå Nasaret. Jesus starta den offentlege gjerninga si langt borte frå den religiøse eliten i hovudstaden. «Kan det
komme noko godt frå Nasaret?» spurte folk, lett nedlatande. Men det var
fiskarlandsbyane ved Genesaretsjøen som var Jesu domene, før han staka ut
kursen til Jerusalem for å døy og stå opp igjen.
Frelsa kom altså frå bygdene, det er poenget mitt her. Betlehem, der Jesus blei
fødd, var ingen stor plass. Nasaret, der han vaks opp, var det ikkje. Og heller
ikkje Kapernaum, der han busette seg då han begynte å forkynne at Guds rike
var nært.
Så er det kanskje eit paradoks at gudsriket til sist blir samanlikna nettopp
med ein storby. Det nye Jerusalem er 222 mil lang både i breidde, lengde og
høgde, ifølgje Bibelens siste bok. Det er verdshistorias største by, ja, faktisk den
største byen også utanfor vår tidsrekning. Kanskje kan vi håpe at det er symbolsk – og at det er plass til mange av oss der.
TRU, VON OG KJÆRLEIK
Dette var nokre smakebitar av Bibelen, og av boka mi, Røff guide til Bibelen. Eg
har på sett og vis gjort research til denne boka i 33 år, heilt sidan eg fekk min
første bibel. Eg er på ingen måte ferdig med Bibelen etter dette. Bibelen fortel ei
stor historie, kanskje den største. Og eg er glad for at det finst så mange dyktige
religionslærarar der ute som er med på å formidle denne historia til norske elevar.
Bibelkunnskap er i dag nødvendig både for å kjenne historia vår og for å
forstå verda vi lever i. Og når også den politiske debatten går heftig om «kristne
verdiar», er det viktigare enn nokon gong at vi veit litt om kva Bibelen sjølv
fortel oss. Uavhengig av om vi er truande eller ikkje, er bibelkunnskap eit vern
mot splittelse og frykt i samfunnet.
Apostelen Paulus sa det kanskje aller best: «Så blir dei verande desse tre: tru,
von og kjærleik. Og størst av dei er kjærleiken.»
Og med dette sitatet av Paulus rundar eg av teksten og seier: Stå på vidare,
religionslærarar! Det norske samfunnet treng dykk!
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REFORMASJON I EIT FLEIRRELIGIØST LANDSKAP
SIGRUN HØGETVEIT BERG

Historia om reformasjonen er mangesidig – både føresetnadene, gjennomføringa og etterverknadene av det me kan kalle dei europeiske reformasjonsprosessane var svært forskjellige frå område til område. I store delar av Noreg kom
reformasjonsinnføringa brått, uførebudd og dels dramatisk i 1536–37. Det er
likevel grunn til å hevde at knapt nokon stad i landet fekk reformasjonen så
store konsekvensar som i Nord-Noreg. Først av di landsdelen var så nært knytt
til det katolske Europa gjennom den internasjonale tørrfiskhandelen, og då den
norske katolske kyrkja måtte gje tapt, fekk dette store økonomiske og politiske
ringverknader for kyrkjeorganisasjon og lokalsamfunn. Deretter av di reformasjonen også førde med seg nye politiske konstellasjonar og posisjonar i Europa,
som mellom anna førde til tapet av norsk sjølvstende og ein forsterka kamp om
politisk og økonomisk hegemoni på Nordkalotten. Og sist, men ikkje minst av
di Nord-Noreg og Nordkalotten var prega av eit religiøst og etnisk mangfald,
som i kjølvatnet av reformasjonen etterkvart vart gjenstand for større kristningsiver frå dei skandinaviske protestantiske statsmaktene. Korleis gjekk reformasjonen føre seg i dette fleirreligiøse landskapet?

TØRRFISKHANDELEN OG KYRKJA SI ROLLE
Nidaros var det definitive religiøse sentrumet i Noreg i seinmellomalderen. Der
låg nasjonalhelgenen St. Olav gravlagt i sitt store skrin i Nidarosdomen – eit
populært pilegrimsmål – og der var erkebiskopen. Nidaros var også eit handelsknutepunkt – først og fremst regionalt for jordbruksprodukt frå Trøndelag,
men byen hadde også ei viktig rolle i det nettverket som førde tørrfisken frå
nord til hanseatane på Bryggen i Bergen og vidare ut i Europa. På 1400- og
mykje av 1500-talet var lønsemda frå tørrfiskhandelen på sitt største, med høg
produksjon, gode fiskeprisar og aukande eksport til hungrande marknader ute
i Europa. Dette gjorde at kystsamfunna – frå fiskarbonden til fiskekjøparen,
jekteskipperen og byborgaren – var del av ein marknadsorientert økonomi.
Sjølv om krisa etter svartedauden også ramma dei nordnorske samfunna hardt,
gjorde fiskeria sitt til at det vart ei blømingstid i nord i hundreåra før og gjennom reformasjonen – med folkeauke, innflytting og nye busette område. Dei
som tente mest på fiskehandelen var også dei største skatteytarane i heile Noreg.
I dette rike nord hadde statsmakta i seinmellomalderen på mange måtar
trekt seg attende. Jo, her var futar, lensherrar og andre representantar for
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statsmakta og unionskongen, men den tydelege og tilstadeverande sentralmakta,
var dei fleste stadene kyrkja. Og kyrkja brydde seg ikkje berre om åndelege ting,
ho var – på ulike nivå – også ein verdsleg aktør. Alle lokalsamfunn hadde minst
ei kyrkje i rimeleg nærleik. Ei kyrkje som kunne døype, vigsle og gravleggje,
drive sjelesorg, tilby avlat, formidle kunnskap, vera jordeigar, arbeidsgjevar og
handelspartnar – og døme, mildt eller strengt, etter både uskrivne normer og
lovfesta reglar, krevja inn bøter og avgifter, skatt og jordleige. Med andre ord –
noko av det kyrkja framleis driv med i dag, men også mykje anna. Såleis både
danna og gjekk kyrkja inn i sosiale nettverk, med både høg og låg, på ein heilt
annan måte enn det statsmakta gjorde. Kyrkja var ein del av både den åndelege
og materielle kvardagen til folk.

SAMANSETT OG SAMANVOVE MAKTGRUNNLAG
Mange av dei sentrale og største prestegjelda i Nord-Noreg, som Tromsø, Trondenes, Andenes, Vesterålen og Lofoten, var i kyrkjeleg samanheng før reformasjonen såkalla kannikgjeld. Det vil seia at ein kannik, ein prest ved domkapittelet i Nidaros, sat som formell sokneprest og dermed hadde alle inntektene frå
kyrkjene i prestegjeldet, men også ansvaret for utgiftene og for å tilsetja
vikarprestar som utførte den daglege tenesta ved kyrkjene i prestegjeldet. Desse
kannikgjelda var svært inntektsbringande for dei som sat med kallet i Nidaros,
særleg grunna dei rike inntektene frå fisketienda (kyrkjeskatt). Dei var såleis
nært knytte direkte inn til erkebispesetet – og dermed det norske maktsentrumet
– på starten av 1500-talet.
Og sjefen for det heile var altså den mektige erkebiskopen, som rådde over
veldige ressursar: Han styrde over ein kyrkjeprovins som omfatta bispedøma i
heile Noreg, Island, Grønland og dei andre mindre øyane i vest, hans eige erkebispedømme gjekk frå Møre til Finnmark, han hadde eit stort domkapittel, det
vil seia ein administrasjon av prestar, som dreiv domkyrkja i Nidaros, og eit
nettverk av lekfolk, såkalla setesveinar, som administrerte dei økonomiske og
verdslege interessene hans rundt om i landet. Erkebiskopen sine setesveinar og
dei store og rike kannikgjelda var med å byggje tette nettverk mellom geistleg
og verdsleg elite, mellom kyrkja og lokalsamfunna – nettverk som var fruktbare
for begge.
Dette samansette maktgrunnlaget til erkebiskopen har fått historikarar til å
kalle han ein kyrkjefyrste i eit erkebisperike. Han hadde store jordeigedomar og
ressursrettigheiter, først og fremst i Trøndelag, men også på Austlandet og i
nord, han dreiv handel og var den største tørrfiskeksportøren i landet, han
hadde eigen militær styrke og festning på Steinvikholmen i Trondheimsfjorden,
han slo eigen mynt og han adla folk. Han hadde heile den internasjonale pavekyrkja i ryggen – og han var framfor alt leiar i det norske riksrådet, det vil seia
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regjeringa med det øvste ansvaret for Noreg innanfor unionen med Danmark,
som jo hadde felles konge som sat i København.
I 1523 tok Olav Engelbrektsson over som erkebiskop. Me veit ikkje sikkert
kor han var fødd, men han hadde sterke band nordover. Bror hans, Aslak, var
fiskehandlar, jekteskipper, Olav sin setesvein og største skatteytaren på Trondenes, medan onkelen hans, også han Aslak, sat som jekteskippar på Andenes, i
Noregs største fiskevær. Andre nære slektningar – onklar, søskenbarn, nevøar,
tremenningar – hadde også høge posisjonar i krinsen rundt Olav i kyrkja og
tilhøyrde eliten i lokalsamfunna dei kom frå. Og det er altså Olav som leier den
norske kyrkja og det norske riksrådet på 1520- og 1530-talet, når reformasjonen bølgjer fram og attende i Europa og til slutt også kjem til Noreg i 1536–37.

REFORMASJONEN KJEM OG ERKEBISPERIKET RAKNAR
Til Noreg er det ingen tvil om at reformasjonen kom som eit resultat av ei politisk handling, som eit kongepåbod ovafrå frå Kristian III – her var det ingen
religiøse reformrørsler, sosiale opprørsgrupper eller intellektuelle miljø som
hadde deltatt i eller vorte inspirerte av Luther og andre sine tankar – det var
ikkje noko folkekrav, frå noko hald, om reformasjon av kyrkja. Tvert om, kan
ein seia, kyrkja i Noreg, og særleg i nord, var ein nærverande samfunnsbyggande institusjon. Det var kyrkja som på sett og vis dreiv Nord-Noreg.
Dette systemet som hadde bygd opp erkebiskopen si makt rakna på mange
vis med reformasjonen. Erkebiskop Olav Engelbrektsson deltok etter beste evne
i dei maktkampane som gjekk føre seg under den danske borgarkrigen og som
førde til at lutheranaren Kristian III fekk makta i Danmark og la under seg
Noreg. Olav manøvrerte for å prøve å målbera og redde norske politiske interesser og den katolske kyrkja i Noreg sine interesser, men feila og tapte dei begge to.
Han måtte røme frå landet i april 1537 – til Nederlanda, og døydde der allereie våren etter. I eit dramatisk oppgjer utover den tidlege sommaren i 1537 vart
mange av dei lojale medarbeidarane hans – både kannikane i domkapittelet,
prestane langs kysten og ikkje minst setesveinane og jekteskipperane – fråtekne
eigedom og verdiar og måtte betala store straffebøter. Dei fruktbare nettverkssystema med utveksling av ressursar mellom kyrkja sine geistlege og den lokale
økonomiske eliten, smuldra opp for ei tid.
Desse opprivande hendingane og brå omveltingane må ha sett merke etter
seg. Ein omgåande reaksjon frå folk fleire stader Nordafjells ser ut til å ha vore
at dei allereie i 1538 nekta å betala tiend som før. Éin ting er at framferda til
kongens menn overfor den lokale eliten må ha skipla tilhøvet og tilliten mellom
den lokale makta og den nye statsmakta kraftig – i alle fall for ei tid. For dei
som før hadde hatt nytte av velsmurde sosiale nettverk, kunne no dei same nettverka vera lite gunstige å vera del av. Noko anna er at svekkinga av denne eliten
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må ha fått følgjer for mengda av økonomisk kapital som var i omløp. Likviditeten deira var svekt, og med det vart utrustingskapasiteten for fiskeria lågare,
noko som også gjekk utover alle aktørane i dei samansette handelsnettverka –
frå fiskar og fiskarbonde til jekteskipperar og handelsborgarane i byane.
Den avskilta eliten fekk likevel ganske raskt attende eigedomane og posisjonane sine utover på 1540-talet, og i lokalsamfunna i nord vart det såleis gjenoppretta ein slags rimeleg normaltilstand etter det som må ha vorte oppfatta
som nokre dramatiske år på slutten av 1530-talet. Kong Kristian III si gjennomføring av reformasjonsverket i Noreg – etter den bråe maktovertakinga og
bestemte innføringa – vart på mange måtar prega av å vera forsiktig, varsam og
kanskje ikkje så reint lite uinteressert. Så også i nord. Den første lutherske superintendenten (lutherske biskopen) i Trondheim stift (det tidlegare Nidaros erkebispedøme), Torbjørn Olavsson Bratt, er i 1547 alvorleg bekymra for korleis
den nye trua skal få innpass, om ikkje kongen løyver meir ressursar til katedralskulen. Han fryktar at stiftet «bliffuer slett hedningsk indnenn faa aar», noko
han meiner kongen kom til å ha problem med «att forsuare for Gudt». Torbjørn
fekk ikkje sjå resultata av formaningane sine, for han døydde same året, men
utsegna er eit vitnemål, ein statusrapport, om stoda i Trondheim ti år etter reformasjonsinnføringa.

TILPASSINGAR I TRONDHEIM STIFT
Men det var ikkje berre den manglande satsinga på skulen presteskapet i Trondheim var misnøgd med. Eitt av dei sterkaste klagemåla mot kongens manglande
reformasjonsinnsats, frå hans eigne prestar i Noreg, var at det ikkje kom på
plass ein eigen norsk kyrkjeordinans. Den danske kyrkjeordinansen var det viktigaste dokumentet i reformasjonsinnføringa – det var kyrkjelova som føreskreiv korleis den nye, kongestyrde kyrkjeordninga skulle vera. I ordinansen frå
september 1537 (på latin, på dansk i 1539) lova kongen det skulle lagast ein
eigen norsk ordinans, sidan så mykje var ulikt i dei to rika. Han skulle sjølv
koma nordover for å ordne saka. Det gjorde Kristian III aldri, og ein norsk ordinans var ikkje på plass før i 1607.
Den danske ordinansen og den såkalla reformasjonsrecessen vart difor gjeldande lov inntil vidare – noko som skapte store problem, for dei passa rett og
slett ikkje heilt inn i Trondheim stift. Først av di kyrkjeordinansen føreskreiv ein
måte å løne prestane og drive kyrkjene på som ikkje ville gje meining i ein tynt
befolka, fiskeribasert økonomisk struktur. Ordinansen var tilpassa jordbruksøkonomien i det flate Danmark. Deretter av di kyrkjeordinansen ikkje var klar
på korleis kannikar, prostar og prestar skulle utnemnast og veljast, korleis offer
skulle gjevast og ikkje minst korleis dei fattige kapellanane i Finnmark skulle
lønnast. Og særleg var det usemje om tienda. Danskeongen ville dele inntektene
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frå tienda i tre, som dei gjorde i Danmark, i staden for i fire, som dei hadde gjort
i Noreg – noko det var og vart verande stor motstand mot i fiskeridistrikta, der
fiskarbøndene nok hadde hatt nytt godt av sjølve innkrevjinga av fisketienda.
Sidan den norske ordinansen let vente på seg, tok til slutt den neste superintendenten i Trondheim, Hans Gaas, to steg attende og fekk i 1560 hjelp av presten
Anders på Trondenes til å omsetja den gamalnorske, katolske kristenretten frå
1200-talet til bruk inntil vidare.
Eit anna særmerke ved den kyrkjelege organiseringa i Trondheim stift var at
dei mange kannikgjelda overlevde reformasjonen. Dette gav domkapittelet i
Trondheim framleis store inntekter og førde til at dei gjennom heile 1500-talet
var ein sterk sjølvstendig maktfaktor. Såleis vart den sterke kongelege dominansen over både statsforvaltninga og kyrkja, som reformasjonen ganske raskt
elles førde med seg i Noreg, til ein viss grad utsett i det nordlegaste stiftet.
Ordninga med kannikgjeld var altså lukrativ for prestane i Trondheim, men
korleis var det for dei som budde ute i kannikgjelda, å ha ein sokneprest som
først og fremst heldt til i Trondheim? Det varierte sjølvsagt frå sokneprest til
sokneprest, og frå kannikgjeld til kannikgjeld, kor mykje han gav attende til
distriktet, både av seg sjølv og av alle ressursane han fekk inn. Men utover i
reformasjonshundreåret byrja både soknefolk og vikarprestar å murre mot
denne ordninga.
Kravet vart sterkare og sterkare om at sokneprestane skulle vera til stades
ved kyrkjene, dei skulle vera ordentleg skikka og dei skulle ha levelege inntekter.
Det første prestegjeldet som fullt ut «slapp fri» frå kannikgjeldordninga, var
Tromsø i 1637. Då hadde det vore klager i lang tid om manglande kyrkjeleg
oppfølging både på det sjelelege og materielle planet – utilstrekkelege lønningar
for vikarprestane førde til prestemangel, dårleg og lite sjelesorg og kyrkjer som
stod til nedfalls. Men kampen for å avvikle heile ordninga – for å tilpasse det
kyrkjelege landskapet til den nye trua og den nye tida etter reformasjonen –
kom til å bli langvarig. Ikkje før i 1740 vart dei siste kannikgjelda avvikla, men
då utan store sverdslag, for det var trass alt, som mange peika på, «En Levning
af Pavedømmet».

FØRST SKATTLEGGING, DERETTER KRISTNING
Men det absolutt sterkaste særkjennet ved reformasjonen i nord i høve til resten
av Danmark-Noreg, var det religiøst og etnisk samansette landskapet den gjekk
føre seg i.
Ukristna område og undersåttar var i utgangspunktet ei ukjend problemstilling for Luther og dei fleste protestantiske fyrstane. Men dei katolske prestane i
nord, som etter 1537 stort sett fekk halde fram som luthersk-evangeliske prestar,
var sjølvsagt ikkje ukjende med kva landsdelen hadde å by på av misjonsmes53

sige utfordringar. Me veit likevel ingenting om korleis dei vurderte desse utfordringane, og i kjeldene frå dei første reformasjonsåra finn me lite om kva kyrkja
i den luthersk-evangeliske staten gjorde for å fullføre kristningsverket i nord.
Men for samane er det mykje som tyder på at reformasjonen la til nok eit lag
med trusførestillingar til det som har vorte kalla synkretiske religionsformer,
altså samansmeltingar med element både frå kristendom og samisk religion.
Samane hadde gjennom mellomalderen og i reformasjonshundreåret i varierande grad kome i kontakt med kristendomen og kyrkjelege handlingar. Me
finn spreidde døme på misjonsframstøyt gjennom seinmellomalderen; mellom
anna lova kong Håkon 5. Magnusson i ei rettarbot frå 1313 økonomiske fordelar i 20 år til samar som let seg døype. Det er lite som tyder på at det vart
nokon nemneverdig suksess. Dekanen i Nidaros, Sakse Gunnarsson, påstår i
brev til paven i år 1500 at Trondenes er omgjeve av «magibrukande samar og
skismatiske russarar» som gjer stor skade mot dei kristne, men det er ikkje særleg grunn til å ta han på alvor. For det er lite anna kjeldemateriale som stør opp
under at det skal ha vore storstilte religiøse konfliktar mellom folk i nord.
Det er samstundes viktig å vera klar over at det var store skilnader innom dei
ulike samiske grupperingane – i nord og i sør, langs kysten og på innlandet.
Samane levde i dagens Nord-Troms og Finnmark, men dei heldt også til på fjellet, langs kjølen og langfjella heilt ned til sørlege delar av Hardangervidda. Dei
fleste var nomadiske jegerar og fangstfolk som levde vekselvis på fjellet, inne i
fjordane og ute ved kysten, men etterkvart budde også mange fast ved sjøen
innimellom nordmennene i ein del kyststrok. Desse ulike grupperingane hadde
varierande forhold til og kontakt med kristendomen. Sume stader var samane
’dei religiøse andre’, med få eller ingen møtepunkt med nordmennene på det
kyrkjelege området, medan andre stader kunne dei møtast i kyrkja. Religionshistorikaren Håkan Rydving har også synt korleis samane sør i Sápmi rundt
1700 kunne operere med ein dobbel religiøs praksis, der dei kristne og dei
samiske rituala levde side om side, og der samane hadde eigne ritual for å krysse
religiøse grenser. Dei kunne be til sine eigne gudar på veg til og frå kyrkje, for
løyve til og tilgjeving for kyrkjeferda, men deltok i nattverda på vanleg vis
medan dei var i kyrkja.
Trass i dei nemnde misjonsframstøyta, kan det sjå ut som konge- og kyrkjemaktene i Norden relativt uproblematisk levde med dette mellomalderen igjennom, men i dei politiske og konfesjonelle tumultane mot slutten av 1500-talet,
vart statsmaktene tydelegare på at dei ynskte å integrere samane som fullt ut
statlege undersåttar. Først og fremst for å underbyggje territoriale krav på
Nordkalotten. Etter at handelsmonopolet til hanseatane var brote, og både
engelskmenn, hollendarar og franskmenn ville segle og handle i Kvitsjøen, vart
det eit tydelegare problem at grensene mellom dei nordlege statane, som kunne
hente toll og avgifter av denne handelstrafikken, ikkje var fullt ut trekte. Éin
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måte å hevde suverenitet på, var å syne til skattlegging over tid. Problemet var
berre at samane hadde betalt skatt og tributtar til alle dei kjempande sentralmaktene i nord; Danmark-Noreg, Sverige og Novgorod. Situasjonen kulminerte
med væpna konflikt om overherredøme – rett nok utspelt i sør, i den såkalla
Kalmar-krigen mellom 1611 og 1613. Resultatet ordna delvis maktforholda på
Nordkalotten i Kristian IVs og Danmark-Noregs favør; Finnmark vart slått fast
som dansk-norsk. Sjølve statsgrensene vart likevel ikkje trekte før i 1751 (mellom Danmark-Noreg og Sverige) og i 1826 (mellom Noreg og Russland). Gjennom heile 1600-talet var det tydeleg ei sterkare og sterkare erkjenning hjå superintendentane i Trondheim at kristningstiltak måtte setjast i verk overfor samane,
mellom anna vart det gjort ulike forsøk på presteopplæring av og for samar.
Men den verkelege religiøse integreringsomsuten for samane, i form av misjonsverksemd som ein gong for alle skulle gjera dei kristne og fjerne den gamle
samiske religionen, kom ikkje for fullt før med «samanes apostel» Thomas von
Westen og Seminarium Lapponicum frå 1720-åra og framover.

MEN KVA VAR EIN PROTESTANTISK KRISTEN?
Det mest interessant spørsmålet i ein reformasjonssamanheng er sjølvsagt om
dei ulike religiøse strategiane, både frå kyrkje, kongemakt og samane sjølve,
vart påverka av den nye luthersk-evangeliske trua. Var det annleis enn i katolsk
tid? Ja, det var det sjølvsagt, sidan kongemakta no også var kyrkjemakta, og på
det ortodokse 1600-talet sette ho i verk eit religiøst og sosialt disiplineringsprogram som overgjekk tidlegare innsats og ambisjonar som styresmaktene hadde
hatt overfor undersåttane sine.
Det er likevel vanskeleg å sjå korleis dette slo ut overfor samane spesielt,
sidan kjeldematerialet er svært magert. Men i ein samanliknande studie har
historikaren Siv Rasmussen synt at religionsuttrykka hjå samane i Finnmark og
Torne lappmark framleis hadde mange katolske trekk på 1600- og 1700-talet.
Samane i Finnmark ser ut til å ha kome i kontakt med den katolske kyrkja tidlegare i mellomalderen enn samane i Torne lappmark, medan samane i Torne
lappmark tidlegare vart følgd opp av lutherske prestar etter reformasjonen. Det
kan vera årsak til at katolske element ser ut til å ha halde seg lengst på det som
i dag er norsk side, og at dei religiøse endringane kom seinare der enn elles i
Nord-Noreg. Rasmussen understrekar at det likevel må ha vore stor geografisk
og kronologisk variasjon i kristningsprosessane – og reformasjonsprosessane –
hjå samane, og at den viktigaste årsaka til den sprikande oppfatninga om når og
korleis samane vart kristne, er dei ulike definisjonane av kva det vil seia å vera
kristen. I katolsk tid og 1600-talets lutherske ortodoksi var det ytre forhold som
vart vektlagde, medan for pietistiske prestar og misjonærar på 1700-talet var
den personlege, indre trua avgjerande. Det siste har fått prege mykje av framstil55

linga om samanes kristningsprosessar, og det har vore gjort heller lite forsking
på samisk integrering i kyrkja før Thomas von Westen tidleg på 1700-talet.
Denne innsikta om skilnad på ytre tilhøve og indre, personleg tru, kan vera
nyttig å ta med seg også til spørsmålet om når nordmenn i Noreg var fullt ut
luthersk-reformerte. Då Edvard Bull og Fredrik Paasche, i etterkant av Bull si
doktoravhandling frå 1912, diskuterte om når nordmenn eigentleg vart kristne,
var dei trass anna usemje på line når det galdt synet på det å vera kristen; det
handla om personleg overtyding og inderlegheit. Men, som historikaren Steinar
Imsen poengterer: «Ingen av dem ser ut til å ha tenkt seg at det å være kristen
like mye kan sies å være et allment kulturelt som et eksklusivt religiøst fenomen,
og dermed variabelt, samfunnsbestemt og tidsbestemt.»
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MÅLER VI DET VI VERDSETTER,
ELLER VERDSETTER VI DET VI MÅLER?
ODD GAARE

Denne artikkelen reiser spørsmålet om hvem eller hva læreren skal ha ansvar
for: Er det elevens læring, dannelse og utvikling eller er det Norges tilknytning
til OECDs og EUs økonomiske nytteideologi? Den empiristiske målekulturen i
norsk skole påvirker utvilsomt lærernes undervisningspraksis, ikke bare fordi
eksterne aktører har adgang til skolen, men også fordi læreplanene i fag konstrueres for måling (vurdering).1 Den forestående «fagfornyelsen» er i så måte
den foreløpig siste innovasjonen fra målekulturens ideologer. Er det da slik at vi
måler det vi verdsetter, eller verdsetter vi det vi måler?
Etter at PISA-jordskjelvet i 2000 rystet skolesystemet, har det faglige innholdet i skolen blitt gjenstand for massiv kritikk. Denne ble gjerne formulert fra
fag- og forskningsmiljøer som er faglig og/eller ideologisk kritiske til så vel skolens formål som dens utøvelse av sitt samfunnsmandat. Med utgangspunkt i
kritikken har ansvarlige skolemyndigheter pekt ut lærerne og læreplanene som
årsaker til miseren.
Læreplanene er mangelfulle ettersom de er for lite fagfokuserte og kompetansemålene har dårlig progresjon, samt at det er svak sammenheng i og mellom
læreplanene. Lærerne har mangelfull fagkompetanse i fag de underviser i. Dette
skjedde overalt hvor PISA ble premiss for kritikk av skolesystemet, hevder professor i pedagogikk ved Malmö Högskola, Malin Ideland:
Med PISA som verktøj har vi oplevet, hvordan skolesystemer, vi har været
meget stolte af, nu konstrueres som «mangelfulde», præget av «mangelfuld
undervisning», «mangelfuld læreruddannelse» og elever med «mangelfulde
kompetencer». I et andet sannhedsregime, hvor en anden type viden var målestok for prøver og målinger, kunne billedet af skolen og eleverne have taget sig
helt anderledes ud.2
Når det gjelder læreplanene, reagerte de norske myndighetene i og for seg
raskt på PISA 2000, med St. Meld. 30 (2003-2004) «Kunnskap for læring».
1

2

”Empiristisk” vil si at all erkjennelse må baseres på og begrenses til erfaring av virkeligheten
(a posteriori). Det å benytte empiri i forskning er ikke det samme som å begrense forskning til
erkjennelsesteoretisk empirisme. Empirismens klassikere er John Locke og David Hume, som
mente at det å erkjenne verden gjennom fornuften alene (a priori), ikke var mulig (slik herme
neutikken forutsetter).
Serder, Margareta og Malin Ideland: ”PISA: Problemet med en metaundersøgelse.” Klitmøller,
Jacob og Dion Sommer (red): Læring, dannelse og udvikling. Kvalificering til fremtiden i dag
institution og skole. Hans Reitzels forlag, København 2015, s. 144.
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Denne la grunnlaget for en omlegging av læreplanene ved at innhold og metoder
som tidligere hadde vært ansett som særlig verdifulle for elevenes læring, utvikling og dannelse til gagns mennesker, ble erstattet av forventninger om oppnåelse av akademisk forankrede del-kompetanser i det nye læreplanverket Kunnskapsløftet.
Med grunnlag i regjeringsstrategien «Lærerløftet» vedtok Stortinget i 2014
å stille krav om karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene, uansett om studentene skal studere og undervise i faget eller ikke. Høsten
2015 vedtok så Stortinget at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i disse
fagene innen 2025 om de fortsatt skal kunne undervise i fagene. Ingen skal
derfor være i tvil om myndighetenes handlekraft.

UTENLANDSKE ØKONOMER OG TEKNOKRATER DEFINERER
DEN NORSKE SKOLEPOLITIKKEN – OG PEDAGOGIKKEN?
De norske utdanningsmyndighetenes handlekraft er utøvd under sterk innflytelse av OECDs og EUs ideologiske utdanningsregime.3 EØS-avtalen er én viktig premiss for forståelse av denne rådende læreplanideologien. Gjennom et
flankeområde av EØS-avtalen, som trådte i kraft i 1994, skulle Norge følge EUs
utdannelsesstrategi for å gjøre EU til verdens mest kunnskapsbaserte og konkurransedyktige økonomi. Dette er en følge av EØS-avtalens artikkel 78, hvor
det fremgår at Norge ønsker et tett samarbeid med EU om programmer og
strategier innen utdanning og opplæring.
EØS-avtalen lå også til grunn for vår deltakelse i den såkalte Bologna-prosessen, som skulle berede grunnen for et fellesrom for utdannelsessektoren i
Europa innen 2010, og for vår tilslutning til den tilhørende Lisboa-strategien.
Denne hadde tre sentrale målsetninger for utdanningssektoren i EU, og særlig
mål 3 skulle sikre at EUs Lisboa-strategi også traff nyliberalismens krav om
økonomisk effektivitet og avkastning:
Mål 1: Forbedre kvaliteten og effektiviteten i utdannings- og opplæringssystemene i EU, i lys av nye krav til kunnskapssamfunnet og endrede læringsmønstre. I delmålene dreier det seg om å forbedre lærerutdanningene, utvikle ferdigheter for kunnskapssamfunnet, sikre adgang til IKT for alle, øke rekrutteringen
til realfag og teknologiske fag og øke ressursene til utdanning.
Mål 2: Gjøre det lettere for alle å få tilgang til utdanning og opplæring, i lys
av prinsipper som livslang læring, «employability», og karriereutvikling så vel
som aktivt medborgerskap, like muligheter og sosialt samhold. Delmålene her
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er å skape et åpent læringsmiljø, gjøre læring mer attraktivt og støtte aktivt
medborgerskap.
Mål 3: Åpne utdannings- og opplæringssystemene mot omverden, i lys av det
fundamentale behov for å fremme utdanning som svarer til behov i arbeidslivet
og i samfunnet og møter globaliseringens utfordringer. De viktigste delmålene er
som følger: å styrke forbindelsene med arbeidsliv, forskning og samfunn, utvikle
entreprenørskap, forbedre fremmedspråkundervisningen, øke mobilitet og
utvekslinger og styrke det europeiske samarbeid.
OECDs og EUs anvisninger, engelskspråklige forskeres publikasjoner og myndighetenes reaksjonsevne til tross – evalueringer av Kunnskapsløftet fra 2006
og PISA-resultater etter ti års kunnskapsløft viste status quo i forhold til PISA
2000. Den kontrafaktiske konklusjonen fra skolemyndighetene var da at Kunnskapsløftet var vellykket, for uten denne innsatsen ville alt vært mye verre.
På bunnlinjen må utbyttet av utdanningen minst balansere med investeringene i den Intensjonene til de samme myndighetene har nok vært de beste – å
bruke utdanning til å ruste landet for å møte en usikker (økonomisk) fremtid.
Den OECD-/EU-drevne kortslutningen var imidlertid at utdanningen må effektiviseres ved å konsentreres omkring stadig færre kunnskaps- og ferdighetsområder, såkalte 21st Century Skills.
Ideologisk sett bygger dette på antakelsen om at en mer spartansk innretning
av utdanningen vil gi det mest effektive (økonomiske) utbyttet av investeringene
i skolesystemet. Her kan vi med sikkerhet si at elevenes dannelse og utvikling
innenfor en historisk-kulturell horisont ikke har vært i sentrum.
Hovedpremisset for fornyelsen av Kunnskapsløftet gjennom Meld. St. 28
(2015-2016), «Fag – fordypning – forståelse» er at elevene skal arbeide med fag
i skolen, og at det er deres læringsutbytte i henhold til angitte kompetansemål
som er gjenstand for vurdering. Dette samsvarer med OECDs forståelse i «Definition and Selection of Competencies (DeSeCo)» (2005):
There has been an increased demand from policy makers for information
about the capabilities of individuals. As a result, the new interest in outputs of
education extends beyond educational attainment-measured in number of years
of education or highest degree earned-to what individuals know and how much
they can do, and to the relationship between these capabilities to the goals of
education (i.e., the effectiveness of educational systems) and to the inputs to
education (i.e., the efficiency of educational systems).4 (Min utheving.)
Det vesentlige er ikke elevenes læring, dannelse og utvikling gjennom 13 år i
skole, men gjennom målinger å sikre at elevene arbeider mot «riktige» mål, og
4

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.
htm 14. mars 2018.
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at utbyttet av utdanningen samsvarer med ressursinnsatsen. Dette må læreplanene innrettes mot:
This inevitably places questions about the objectives of education in centre
stage. Tomorrow’s curriculum has become a favourite topic of politicians’ speeches and the core of everyday efforts geared to education reform. The concept
of key competencies has become a vital component in the vocabulary of educational policy-makers and reformers. And the question of assessing and measuring the output of educational processes is a discussion topic that triggers
keen interest all over the globe.5

NYLIBERALISMEN HAR OGSÅ INNFLYTELSE
OVER UTDANNINGSPOLITIKKEN
Når spørsmålet om skolens dannelsesoppgave og verdiinnhold bringes inn på
den utdanningspolitiske arenaen, ser det ut til at læreren gis i oppdrag å ri to
hester samtidig, og de løper ikke samme vei. Dette fremgår i og for seg også av
OECDs «Definition and Selection of Competencies».6 På ett nivå skal læreren
orientere undervisningen mot det som kan øke den økonomiske nytteverdien av
skolesystemet:
To date, the major impetus in OECD countries for efforts in the area of key
competencies has come from the business sector and from employers. From a
purely economic viewpoint, competencies of individuals are seen as important
because they contribute to:
boosting productivity and market competitiveness; minimizing unemployment through developing an adaptive and qualified labor force; and creating an
environment for innovation in a world dominated by global competition.
Samtidig fremhever OECD også den sosiale nytten av at skolen legger til
rette for barn og unges sosiale utvikling og personlighetsdannelse gjennom den
kompetanse- og ferdighetsorienterte undervisningen:
From a broader social perspective, knowledge, skills, and competencies are
important because of their contributions outside the domain of economics and
work. They contribute to increasing individual participation in democratic institutions; social cohesion and justice; and strengthening human rights and autonomy as counterweights to increasing global inequality of opportunities and
increasing individual marginalization.
Med slik ryggdekning, supplert med nyere forskning og OECD-prosjektet Education 2030, mener departementet at det er viktig at skolen også stimu5
6
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lerer elevenes sosiale kompetanse og andre ferdigheter uten akademisk forankring. Ikke nødvendigvis fordi slike ferdigheter er verdier i seg selv, men fordi
«[n]yere forskning viser at såkalte ikke-kognitive eller sosiale og emosjonelle
ferdigheter, som for eksempel utholdenhet, samarbeidsevne, nysgjerrighet og
evne til å jobbe målrettet og takle motgang, er viktige for faglig læring og for å
lykkes i samfunns- og arbeidslivet.»7
Kunnskapsdepartementet følger dette opp i Meld. St. 28 ved å fremholde at
elevene kan veiledes til og øve seg på å utvikle sine sosiale og emosjonelle ferdigheter. Og selv om læreplanverkets generelle del skal nedfelles i arbeidet med fag,
er det likefullt fagenes kompetansemål som er i sentrum i departementets
læringsperspektiv, ikke elevenes dannelse og personlighetsutvikling. Sosiale og
emosjonelle ferdigheter skal læres og utvikles gjennom arbeidet med faglige
ferdighetsmål, key competences og skills, og er nærmest for bivirkninger av
arbeidet med fagene i skolehverdagen å regne.

BARN OG UNGES SANG, MUSIKK, DANS OG
FORMENDE HENDER ER TIDSSPILLE TIL INGEN NYTTE
Den høye endringstakten i samfunnsutviklingen lokker også næringslivsaktører
til å reflektere over skolens oppgave og innhold i et fremtidsperspektiv, slik
Rockwool Fondene gjorde i Danmark i februar 2018: Hvis 10 000 studenter ble
ingeniører heller enn humanister, ville velferdsstaten øke inntektene med adskillige milliarder:
Der er gode penge at tjene for det danske samfund, hvis man fik flere unge til
at tage en teknisk kandidatuddannelse, f. eks. som ingeniør, frem for at blive
humanister. Ifølge en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed bidrager
hver eneste tekniske kandidat med 100.000 kr. mere til bruttonationalproduktet
end en humanistisk kandidat. Årsagen er, at en humanist tjener mindre og har
højere ledighed end andre kandidater.8
Om imidlertid utdanningspolitikken blir redusert til et middel for økonomiske interessenters antatt fremtidige nytte, vil skolens oppgave og innhold
reduseres til nødtørftige nytteforventninger og krav om balanse mellom ressursinnsats og predefinert læringsutbytte.
En slik innskrenket nyttetenkning har utfordret skolen i to årtusener. Den
romerske læremesteren i retorikk, Quintilian, var sterk motstander av kravet
om nytte. Mot argumenter som «den som skal føre en sak for retten, trenger
ikke vite hvordan man konstruerer en likebent trekant», anførte han at eleven
– den senere sakføreren i retten – «må vere grundig opplært i heile den allmenne
7
8

Kapittel 4.1, ”Videreføre kompetansemål i fagene” i Meld. St. 28 (2015–2016), Fag – Fordypning –
Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet.
Gjengitt fra Jyllands-Posten 1. februar 2018.
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danninga, in omni parte humanitatis perfectus».9 Til kjernen av «heile den allmenne danninga» hører også sangen, musikken, dansen og bruken av hendene
til å forme og skape.
Alle store ord om lærere og elever i de politiske festtalene om skolen og fremtiden til tross: Den nytte-ideologiske innretningen synes å være bedre ivaretatt
enn «heile den allmenne danninga» av Ludvigsen-utvalgets utredning og i den
etterfølgende Meld. St. 28: Aktiviteter og innhold i skolen som ikke kan begrunnes med begrepene «(dybde)læring» og «fagets kjerne», vil etter all sannsynlighet være unyttig tidsspille som reduserer utbyttet av (den økonomiske) ressursinnsatsen.
Det er kjerneelementene i fagene og evidensfundert best practice-undervisning som skal gjennomsyre skolehverdagen i 13 år. Her har professor Sten Ludvigsen og hans utvalgte åpenbart vært under innflytelse av oversjøisk utdanningsideologi, og det til tross for at USAs utdanningssystemer og samfunnsstrukturer er vidt forskjellige fra Norges. Men er det fornuftig å bruke internasjonal viten om utdanning som er løsrevet fra kunnskap om skolens spesifikke
nasjonale og lokale kontekst, som retningsgiver for en nasjonal skolepolitikk
som også skal styre den lokale pedagogiske virksomheten?

UTDANNINGSPOLITIKKEN ER ET
DOBBELTMORALSK VERDIREGIME
Kunnskapsdepartementets reaksjonsevne og Utdanningsdirektoratets handlekraft vitner om en kullsviertro på at OECD, EU og trendsettende aktører fra
engelskspråklige land også vet hva slags kunnskaper og ferdigheter de norske
elevene må ha for å møte fremtiden. Med det fratar de også de norske lærerne
deres profesjonelle integritet: Lærerne vet ikke hva elevene skal lære og hvordan
de skal lære det – det er det vi som gjør!
Det er imidlertid ikke i barn og unges interesse at skolen gjenspeiler den
rådende samfunnsutviklingen, og dermed fremmer individualisme, konkurranse,
selvhevdelse, sosial usikkerhet og psykiske problemer, ettersom dette er forhold
som motvirker læringslyst. Det som tidligere var sentrale pedagogiske oppgaver,
som helhetstenkning, trygghet, samarbeid og estetisk og praktisk opplæring, er
fortrengt til fordel for en akademisk basert undervisning som er snevert innrettet mot målbar nytteverdi og kunnskapsmål som er definert på forhånd. For å
kunne anslå verdien, det vil si det antatte utbyttet av ressursinnsatsen, må altså
læringsaktivitetene kunne vurderes.
Det som ikke kan eller skal verdifastsettes gjennom empiristisk vurdering og
9
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måling, henvises til læreplanverkets verdiformuleringer i den generelle delen.
Dette leder lærere og elever inn i et dobbeltmoralsk verdiregime som preges av et
skisma mellom økonomiske nytteverdier og retoriske verdier med etisk uttrykk.
En slik dobbeltmoralsk innretning undergraver muligheten for reelt samsvar
mellom ord og gjerning. Det er et skisma mellom verdigrunnlaget i læreplanverkets generelle del og det ideologiske grunnlaget for arbeidet med fag i den
forestående fagfornyelsen. Dette skismaet gjør det åpenbart til en spagatoppgave for lærere å skulle forholde seg til fagets læreplan og læreplanverkets generelle del samtidig.
Elevene tilpasser seg på sin side raskt til de rådende forventningene i undervisningsrommet; de skjønner fort at det lønner seg å prestere innenfor rammene av
det som skal måles.10 Fra et filosofisk og utviklingspsykologisk perspektiv på barn
og unges utvikling og dannelse fremstår dette som ikke bare uforståelige, men
også uforsvarlig trange og golde vilkår for barn og unges vekst og livsutfoldelse.
Å bygge skoler på relativ viten med kort levetid er vel å bygge slott på sandgrunn?
«I videnssamfundet tørrer brugbar viden mere og mere ind for at blive erstattet
af ny, men ofte foreløpig viden.», skriver professor i utviklingspsykologi ved Aarhus universitet, Dion Sommer.11 Mangelen på sammenhengende og tidsbestandige sannheter gjør at de fleste fremtidsscenarier bygger på postulatet om at sikker
forutsigelse av fremtiden er svært usikker, all vår akkumulerte viten til tross.
Når så mengden viten antar uoverskuelige dimensjoner og samtidig er å anse
som midlertidig og forgjengelig – hva skal da de pedagogiske profesjonene legge
til grunn for sine utvalg av den mest betydningsfulle kunnskapen som skolen
skal bygge på og formidle? Jo større usikkerheten er, jo mer allment orientert
skulle man tro skolens oppgave og innhold ble, i alle fall om man har eleven i
sentrum.
I dette perspektivet er det åpenbart at en utdanningspolitikk som bygger på
snever og gold nytte-ideologi, ikke er fremtidsorientert. En skole som er rettet
mot økonomisk vekst, digitalisering av mellommenneskelige forhold og et konsum uten grenser i et globalt varemarked, vil ikke gjøre dagens barn og unge
forberedt på fremtidsutsikter som vi helst skulle spart dem for.
En skole som skal forberede barn og unge på fremtiden, må løses fra skismaet mellom ord og gjerning i utdanningspolitikken. Med det menes at de ideale verdiene som skolens formålsparagrsaf viser til, også må være substansielle
verdier eller objektreferanser for faktiske fenomener i det allemenne som omgir
elevene. Hans Skjervheim konkretiserer dette slik:
10 Serder, Margareta og Malin Ideland: ”PISA: Problemet med en metaundersøgelse.” Klitmøller,
Jacob og Dion Sommer (red): Læring, dannelse og udvikling. Kvalificering til fremtiden i dag
institution og skole. Hans Reitzels forlag, København 2015, s. 145.
11 Klitmøller, Jacob og Dion Sommer (red): Læring, dannelse og udvikling. Kvalificering til fremtiden
i daginstitution og skole. Hans Reitzels forlag, København 2015, s. 207.
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Når vi tenkjer, så tenkjer vi alltid på noko, når vi elskar, så elskar vi nokon,
når vi hatar, så hatar vi nokon, når vi er redde, så er vi redde for noko, når vi
talar, så talar vi om noko osb. Med andre ord, objektreferanse høyrer med til
medvitet sin natur, medvitet går alltid ut over seg sjølv til noko anna.12
En opphevelse av det ideologiske skismaet bak skolens oppgave og innhold
forutsetter at det blir samsvar mellom det vi vet og det vi gjør, mellom våre verdier og fornuftsbaserte handlinger; de fremtidsorienterte danningsidealene må
følges opp av rett handling i skolehverdagens innhold.
Av skolens formålsparagraf fremgår det at elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang i arbeidet med å tilegne seg kunnskap,
ferdigheter og holdninger for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.
Dette forutsetter intet mindre enn et reelt samsvar mellom lov- og læreplanverkets verdidel og læreplanene i fag i den forestående fagfornyelsen. Her vil
OECDs og EUs utdanningsideologi og den pedagogiske empirismen være til
liten hjelp.

Odd Gaare (f. 1962) er cand. philol. med nordisk litteratur
og religionsvitenskap. Han har arbeidet i en årrekke i
grunnskole og videregående skole som lærer og skoleleder,
og er nå spesialrådgiver hos Fylkesutdanningssjefen i Troms.
Fra de ulike ståstedene har han skrevet en rekke essays,
artikler og kronikker om skole og samfunn.
E-post: odd.gaare@tromsfylke.no

12 Skjervheim, Hans: Deltakar og tilskodar og andre essays. Aschehoug Forlag, Oslo 2001, s. 90.
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HVA ER EN SAME?
ISALILL KOLPUS

Det er nye læreplaner på vei og med det også nye lærebøker. I arbeidet med
kjerneelementer har det vært fokus på å få med innhold som tar for seg den
samiske arven Norge har. Det er veldig gledelig å se. At det samiske skal løftes
frem er viktig og helt nødvendig i den norske skolen. Hadi K. Liles doktoravhandling «FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med opplæring:
En rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk. » (2012) viser
at det ikke står så veldig godt til med samiskkunnskapene i norsk skole. Grunnen til det er sammensatt, og en av årsakene kan være at lærebøkene ikke akkurat tilbyr en overflod av kunnskap til lærere som ikke har fått utdanning innenfor området.
I mitt masterprosjekt, som jeg fullførte i 2015, skrev jeg om hvordan samene
fremstilles i lærebøker i RLE på ungdomstrinnet. Funnene jeg gjorde bør tas til
etterretning av lærebokforfattere nå når de nye læreverkene skal skrives. Ikke
bare fordi læreplanen inneholder samisk innhold, men også fordi fremstillingen
av samer i lærebøker og i klasserommet kan få ringvirkninger inn i samfunnet
som helhet.
Jeg er same. Jeg er født i Sør-Varanger i Finnmark. Mine besteforeldre snakker og snakket samisk, og jeg har lært meg språket på kurs på Grünerløkka.
Fornorskningen nådde også min familie, med den samme kraften som den rammet store deler av den samiske befolkningen i Norge. I oppveksten og i mitt
voksne liv har jeg opplevd rasisme og fordommer. Jeg har blitt ropt etter på gata
og jeg har blitt bedt om å «reise hjem igjen» da jeg bodde i Oslo. Fordi jeg er
same. Jeg er et levende bevis på at vi trenger at våre unge lærer seg hva som er
min historie, og at de lærer seg at det er en nyansert historie – ikke en reise i
stereotypiens verden.
Min masteravhandling har tittelen «Hva er en same?» Det høres nok ut som
en veldig naiv tittel, og det er meningen. For det er et ganske naivt spørsmål.
Kanskje ikke like naivt som spørsmålet jeg fikk av en barneskoleelev i Oslo da
jeg gikk med kofte på jobb: «Er du en ekte joik?» Samtidig er det veldig vanskelig å svare på. I mitt masterprosjekt var målet å finne ut hva en same er – ifølge
lærebøkene Horisonter 8 fra Gyldendal forlag, skrevet av Gunnar Holth og
Hilde Deschington (2007) og Under samme himmel 2 fra Cappelen Damm forlag, skrevet av Pål Wiik og Ragnhild Bakke Waale (2006). Hvordan fremstilles
samer, bevisst og ubevisst, av disse lærebøkene og skriver de seg inn i en etablert
diskurs om hva en same er?
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Min masteroppgave var en diskursanalyse av lærebøker. I diskursteorien
prøver man å forklare hvordan man gjør kunnskap til sannhet. Diskursanalysen
er ikke interessert i hva som er sannhet, men hvordan kunnskap fremstilles. Hva
er det som gjør at vi får den oppfatningen vi gjør? Diskursteoretikeren Stuart
Hall skriver blant annet om hvordan man i enkelte diskurser gjør svarte personer til «den andre», sammenstilt med hvite personer. Den sannheten som konstrueres innenfor en diskurs gjør at vi handler ut i fra denne sannheten. Hvis
samer etableres som noe eksotisk og fremmed, så er det et slikt blikk vi møter
samer med i ulike kontekster.

HISTORIEN OM SAMEN
På Perspektivet museum i Tromsø hang i vinter en utstilling av en enorm samling postkort som franskmannen Alan Borvo etterlot seg da han døde. Borvo
reiste for første gang til Sápmi (det nordsamiske navnet på det området samer
tradisjonelt har vært bosatt) på 50-tallet. Det skulle bli starten på en massiv
dokumentering av utviklingen av hvordan man ser på samer. På postkort fra
1800-tallet kan man se tegninger av det som skal forestille samer, tegnet inn i
klassisk norske motiver. Med blondt hår, lusekofter, smilende på skitur. Etter
hvert dukker fotografiet opp og fotografer oppsøker sameleirer, der samer sitter
på utstilling til fornøyelse for turister. På vei hjem fra sameleiren kjøper turistene med seg bilder av disse eksotiske samene og sender de verden rundt. Samer
i «sitt naturlige habitat». Reinsdyr og lavvu, kofte på, skitne i ansiktet. Samen
er «den andre», ikke som nordmenn, ikke som andre mennesker. Parallelt med
produksjonen av slike postkort drives det raseforskning på den samiske rasen.
Forskere måler skallene til samene. De graver opp skjeletter og sender de til
universiteter for å avgjøre hvor i rasebiologien samene hører hjemme. Mange av
skjelettene henger enda i universitetskjellere rundt om i Skandinavia.
Det blikket vi møter enhver gruppe med, er betinget av historien. Hvordan
majoriteten behandlet minoriteten, former hvordan vi ser på minoriteten i dag.
Hvordan den norske stat, sammen med kirken, har behandlet samene gjennom
flere hundre år, har etablert en diskurs. Denne diskursen kommer blant annet til
syne i lærebøker. Lærebokforfattere er ikke frigjorte fra den til enhver tid dominerende diskursen. Også de kan komme til skade for å skrive seg inn i en lang
historie med å fremstille samen som «den andre». Og de kan unngå det gjennom å gjøres oppmerksomme på de historiske perspektivene i det de skriver om.
SAMEN I LÆREBOKA
I lærebøkene Horisonter 8 og Under samme himmel 2 er samen framstilt som
annerledes, eksotiske og hjelpetrengende. Samene skrives inn i en tydelig narra66
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tiv hvor de kristne misjonærene er redningsmenn og samene er arme sjeler som
måtte reddes. Den brutale frarøvingen av samisk kultur, språk, identitet og selvfølelse, i religionens navn, blir underkommunisert eller ikke nevnt i det hele tatt.
Dette skjer gjennom et eksotisfiserende bildeutvalg, ensidig språk og et misjonærsentrert fokus i tekstene.
Det aller første jeg vil trekke frem, som er et poeng fra Torjer Olsens tekst
«Nordnorsk religiøsitet som begrep og fenomen» (2012): Læstadianismen gjøres til «de andres» vekkelse, i motsetning til Haugianismen som omtales som
«vår» vekkelse, altså noe som skjer i deler av den norske befolkningen. Læstadianismen derimot er noe som skjer blant samene, og det skjer fordi samene var
alkoholiserte og nærmest usiviliserte. Olsen påpeker i artikkelen «Rus, religion
og identitet i samiske sammenhenger» (2009) at alkoholismen blant samer på
1800-tallet nok er noe overdrevet, for å passe inn i en slags «frelsesnarrativ».
I Under samme himmel er denne framstillingen veldig tydelig. Samene er arme
sjeler, Læstadius er helten. Denne fremstillingen av samer som alkoholiserte og i
dyp nød på den ene siden, og Læstadius som redningsmann på den andre, er
gjennomgående i hele teksten. Fattigdom, vold og alkohol nevnes hele syv ganger
i teksten, i tillegg til i tekstens eneste «refleksjonsspørsmål» på side 193, alltid i
tilknytning til samene. Parallelt omtales Læstadius blant annet med adjektivene
«kraftfull», «tydelig», «direkte» og «dyktig». Motsetningene som tegnes opp
mellom Læstadius og den samiske befolkningen er ikke vanskelige å få øye på.
I Horisonter presenteres elevene for et mer nyansert bilde på læstadianismen
og dens plass i det samiske (og norske) samfunnet. Selv om boka også her fremhever Læstadius som en slags helteskikkelse, gjøres det ikke like tydelig som i
Under samme himmel. Samene blir i liten grad beskrevet i Horisonter, og dermed ikke like kontrasterende som i Under samme himmel. Men det vil ikke si at
Horisonter er fri for eksotifiserende innhold.

BILDER AV SAMEN
Det eksempelet jeg alltid trekker frem når jeg snakker om masteren min, er bildet på side 198. Det mest iøynefallende ved dette bildet er selvsagt mannen som
er i fokus. Han er tydelig kledd for å være aktiv i iskaldt vær med både jakke og
lue. I bakgrunnen ser vi en rekke andre mennesker og flere reinsdyr. Bildet i seg
selv, løsrevet fra konteksten, er ganske nøytralt. Faktisk er det en positiv overraskelse at mannen ikke har på seg hverken kofte eller pesk (samisk vinterbekledning av reinskinn, som vi ser litt av i høyre kant av bildet). Det er bildeteksten som gir det hele et veldig eksotisk preg: «Den samiske kulturen er preget av
kampen for å overleve i et barskt vinterklima.» Det er ingen hemmelighet at
vintrene er kalde i store deler av Sápmi, men jeg tør påstå at denne bildeteksten
tar litt hardt i. Det er greit at vi har det kaldt i deler av Sápmi, men det er ikke
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sånn at vi holder på å stryke med hver vinter. Her mener jeg det er flere stereotypier om samen som videreføres. For det første er dette den eneste avbildningen av en same i boka, og dermed blir bilde representant for samene. At det er
en reindriftsame gjør at elever kan få bekreftet stereotypien at «alle samer har
rein». For det andre blir forestillingen om samen som lever i pakt og kamp med
naturen forsterket både gjennom bilde og tekst.
Geir Winje skrev i 2014 artikkelen «Elevers lesing av bilder i RLE» og fant
at når elever ser på bilder knyttet til emner de ikke har kjennskap om, tenderer
de til å søke bekreftelse på fordommer og stereotypier de har om emnet. Jeg
mener derfor at det er nærliggende å tro at det er nettopp dette som skjer når
elever blir presentert for bilder og billedtekst som det vi finner på side 198 i
Horisonter. Slike bilder skriver seg inn i den historien som Alan Borvo kastet lys
over med sin postkortsamling. Samen er den eksotiske, den andre. Og elevene
blir gitt få midler eller verktøy til å nyansere dette bildet. I tillegg vet vi at samisk
innhold i lærerutdanningen ikke er en selvfølge, så det er ikke sikkert læreren
har tilstrekkelig kunnskap til å supplere med for elevene.

SAMEN I SKOLEN
Når de nye lærebøkene skal skrives, bør det gjøres med et blikk på det samiske
som tar disse diskursteorietiske funnene til etterretning. Det er ikke enkelt å
skrive lærebøker i religion. Fagfeltet vårt er komplekst og nyansert, og vi ønsker
alle å fremstille alle sidene av det så korrekt som mulig. Samtidig ønsker vi at
elevene skal håndtere faget og kunne navigere i det selv. Det er ingen lett balansegang. Derfor er det viktig at vi er bevisste på hvilken diskurs vi tar med oss inn
i klasserommet, og inn i læreverket. Samen er ingen hjelpeløs sjel som holder på
å stryke med hver vinter. Det bør lærebøkene passe på at ikke er inntrykket
elevene sitter igjen med etter endt utdanning. Nå har vi sjansen til å skrive oss
inn i en ny diskurs, der samene er selvstendige og handlekraftige. Den kommende generasjon bør vokse opp med et bilde av samene som strekker seg langt
forbi postkortene og stereotypiene. Det tror jeg vi alle er klare for.
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HELLER VI UT BARNET MED BADEVANNET?
EIVIND SEHESTED ZAKARIASSEN

En av de største endringene i fagfornyelsen ser ut til å bli at verdensreligionene
ikke lenger skal være et gjennomgående og gjentakende tema i skolen. Det er
mange gode grunner til å forlate verdensreligionparadigmet – i hvert fall på et
akademisk plan. Inndelingen i verdensreligioner bygger på et sekulært, vestlig
syn på religion som har blitt tvunget ned på religiøse fenomener i kulturer uten
et klart skille mellom religiøs og sekulær (Anker 2017).
Sammen med inndelingen i verdensreligioner har Ninian Smarts dimensjoner
vært det viktigste redskapet for analyse og sammenlikning av religioner i den
videregående skolen. Ninian Smarts syv dimensjoner er i de siste årene blitt møtt
med en ganske lik kritikk som verdensreligionene. Dimensjonene bygger på en
kristen modell og en essensialistisk forståelse for religion. Det religiøse mennesket og dets religiøse erfaringer med det hellige blir standarden for hver enkelt
religion (Andreassen 2016, s. 95-100).
Elevene skal forstå religion som sammensatte fenomener. Religion er komplisert og hvis man tar utgangspunkt i en religiøs elite blir fremstillingen ensidig og
overforenklet. Blant religionshistorikere og religionsdidaktikere fnyses det overbærende når verdensreligionene og Smarts dimensjoner nevnes. Og det er sikkert på sin plass i akademia. Men virkeligheten i skolen er noe annerledes. Forenkling er et nødvendig pedagogisk grep på alle nivåer når man skal nærme seg
en forståelse av kulturelle fenomener. Min erfaring med bruk av Smarts dimensjoner i faget religion og etikk er at modellen hjelper elevene til å se hvordan
ulike sider av religionene henger sammen og det gjør det mulig for dem å sammenligne. På videregående skole er dette omtrent så komplisert og sammensatt
som elevene har kapasitet til å forstå religion. Og det er egentlig ikke så verst
utgangspunkt.
Selv om inndelingen i verdensreligioner er en forenkling og kanskje en fordreining av virkeligheten, kommer vi ikke bort fra at de aller fleste mennesker i
verden ser på seg selv som kristen, muslim, jøde, sikh, hindu eller buddhist. Det
er noe vi må forholde oss til. Tradisjonelt har man i skolen gjerne stilt spørsmålet «Hva er islam?» eller «Hva er buddhisme?». Hva om man snur litt på det og
heller spør «Hva vil det si å være muslim?» og «hva vil det si å være buddhist?»
Da må man undersøke hvilke dogmer, ritualer, myter osv. som muslimer og
buddhister forholder seg til. Med dette utgangspunktet blir det lettere å se at det
er forskjell på hva og hvor mye som spiller inn i den enkeltes religiøse liv, og

70

RELIGION OG LIVSSYN – 2/2018

Heller vi ut barnet med badevannet?

man ser kanskje at det finnes omtrent 1,7 milliarder måter å være muslim på og
minst en halv milliard måter å være buddhist på.
Når det gjelder Smarts dimensjoner vil jeg også snu litt på spørsmålet. I stedet for å kritisere grunnlaget for modellen, vil jeg spørre: Er det ikke slik at de
fleste muslimer og buddhister forholder seg til dogmer, ritualer, etiske regler,
myter, materielle uttrykk og sosiale forhold? Og er det ikke slik at de fleste også
knytter opplevelser til mye av dette? I større eller mindre grad. Er det ikke også
slik at en elev som ser at et en myte danner grunnlag for et dogme som får konsekvenser for den troendes etikk, har nådd en forståelse som er verdifull? Hadde
denne eleven vært i stand til å oppnå samme innsikt uten et analytisk verktøy à
la Smarts dimensjoner?
Nå er det selvfølgelig ikke slik at Smarts modell nødvendigvis må være en
standard. Det finnes sikkert bedre løsninger. Men elevene trenger verktøy,
modeller, begreper og kategorier for å kunne begynne å forstå religioner eller
religiøsitet som sammensatte fenomener. Dette er det også rom for i det som er
lagt fram i kjerneelementene. Elevene skal bruke ulike religionsvitenskapelige
metoder. Foreløpig er det litt uklart hva slags metoder det her er snakk om, men
forhåpentligvis er det fremdeles rom for å forenkle for å forstå – ikke bare å
utforske og komplisere det hele.
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Dette kan du ikke gå glipp av!
Variert undervisning
i religionsfagene
Velkommen til seminar for religionslærere
i Kristiansand 29.3–30.3.2019
Religionslærerforeningen i Norge arrangerer seminaret
sammen med Institutt for religion, filosofi og historie
ved Universitetet i Agder.
På seminaret vil vi i tillegg til temaer om ungdom og religion i
dag og etiske perspektiver på transhumansime ta opp hvordan
en kan variere undervisningen i religionsfagene ved å ta i bruk
praktiske og varierte arbeidsmåter for eksempel ved bruk av
fortellinger, bilder og musikk.
Det vil også bli satt av tid til de gode samtaler om fagene.
Nærmere informasjon kommer i Religion og livssyn nr. 3,
på Facebook og på www.religion.no
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