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STYRET INFORMERER 
 

23. april avviklet Religionslærerforeningen sitt landsmøte, referatet derfra kan du lese i dette 
nummeret. Temaet for landsmøtet var erfaringer med religionsfaget i klasserommet. Hovedinnledere 
var Trine Anker, som har forsket på kontroversielle samtaletemaer i klasserommet, og Paul Thomas, 
som fokuserte på erfaringer i en skole hvor majoriteten har et konservativt muslimsk syn. 
Innledningene førte til en spennende dialog med landsmøtedeltakerne.  

Innholdet i dette nummer er, som lovet i forrige nummer, i hovedsak viet tekster og artikler som gir 
didaktiske tips til undervisning i RE og KRLE. Vi takker for alle bidrag!  

Landsmøte 

Vi gjennomførte Religionslærerforeningens landsmøte i april. Se referatet på hjemmesiden vår.  

Program 

Styret arbeider med å få til et program for resten av  2016 og 2017.  

5.november arrangerer vi et seminar med tittelen: ”Jobbe sammen i religionsfaget.” Kursholdere er 
Inger Margrethe Tallaksen og Kari Repstad.  Kristelig Gymnasium låner oss lokaler til det i Oslo.  

Styret ønsker at virksomheten vår ikke bare skal være i Oslo. Vi ønsker å få til et seminar i Tromsø 
våren 2017, med tittelen: ”Religion i nord.” Sigrid Skomedal har sagt seg villig til å danne en komite 
som vil arrangere seminaret. Følg med på www.religion.no og på Facebook for mer informasjon. 

Presentasjon av våre nye styremedlemmer 

Ingvild Braut Knobloch arbeider ved Skedsmo vgs. Hun underviser i religion og etikk, psykologi, 
samfunnsfag og kroppsøving.  

Vegard Nedrelid arbeider ved Kristelig Gymnasium i Oslo og kommer fra Hareid. Han underviser i 
norsk, KRLE og historie.  

Hanne Hellem Kristiansen arbeider ved Nydalen vgs. I Oslo og kommer fra Stange. Hun underviser i 
engelsk, religion og etikk og samfunnsfag. 

 

 

 

 

http://www.religion.no/
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YTRINGSFRIHET OG YTRINGSANSVAR: 

TO ELEVAKTIVISERENDE OPPLEGG 
 

GUNNAR HOLTH 
 

Disse to undervisningsoppleggene ble demonstrert på Menneskerettighetskonferansen høsten 2015, 
som ble arrangert av Utdanningsforbundet og Amnesty. Temaet var «Ytringsfrihet – må vi alle være 
Charlie?» Samme høst gjennomførte jeg også de to oppleggene i en halvannen times økt i mine to 
klasser på Vg3, og diskusjonene elevene imellom ble livlige. De oppsummerte det etterpå som en 
engasjerende og lærerik økt. 

At temaet er aktuelt, sier seg selv. Vi som er lærere i religion og etikk, får umiddelbart assosiasjoner 
til både dramatiske hendelser og intens debatt i alle medier gjennom de siste ti årene. Temaet er 
utpreget tverrfaglig, og oppleggene kan godt brukes som et innslag i andre fag, for eksempel i politikk 
og menneskerettigheter eller i samfunnsfag. Det andre opplegget, med sine to tekstvedlegg, er 
riktignok såpass krevende at det egner seg best på Vg3. 
 
I religionsfaget er det særlig to kompetansemål som er relevante: 
• Eleven skal kunne føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål  
• Eleven skal kunne drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn, og reflektere over 

det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring  

Oppleggene forutsetter at læreren har delt elevene inn i firergrupper, med to elever på hver side av 
bordet. Det eneste de trenger å ha med seg, er en penn eller en blyant. (Jo, PC-er eller nettbrett er et 
alternativ, men etter min mening vil de bare være i veien her.) Lærerens rolle er å være tilrettelegger 
og leder av elevaktivitetene, og slik kan dette «bidra til å stimulere hver enkelt elev i arbeidet med 
livstolknings- og holdningsspørsmål», som det står i innledningen til læreplanen i faget vårt. 

 

«HVA SYNES DU?» OM YTRINGSFRIHETENS GRENSER 
INDIVIDUELT – PAR – GRUPPER – PLENUM (HVIS TID) 

Se det første vedlegget – et ark som deles ut til alle for avkryssing. Dette bygger på et pedagogisk 
opplegg som Nobels Fredssenter hadde for en del år siden, i kjølvannet av karikaturstriden. Men de 
fleste eksemplene er byttet ut, og likheter med faktiske personer og hendelser er verken tilfeldige 
eller utilsiktede. Læreren står selvsagt fritt til å lage et tilsvarende oppsett og bruke andre eksempler. 

• Elevene får 4-5 minutter til avkryssing for de ti eksemplene, uten å diskutere med noen: 
Synes du at det er «innafor» å si eller gjøre dette, at vi bør akseptere det ut fra 
ytringsfrihetsprinsipper? Ja eller nei! Læreren må få fram at her er det ikke noe som heter 
«riktig svar». Det kan lønne seg å presisere at dette handler om din subjektive oppfatning av 
hvor grensene bør gå. Det dreier seg ikke om det ene eller det andre er spesielt flott, smart 
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eller smakfullt, og det skal heller ikke være en gjettekonkurranse om hva som kan være 
straffbart ifølge norsk lov. 
 

• Så får elevene beskjed om å merke av to eller tre tilfeller som de er sterkt i tvil om. De tar 
med seg arket ut på gulvet og finner en medelev. Slik står de noen minutter to og to og får 
innspill fra hverandre om disse vanskelige tilfellene. 
 

• Tilbake i gruppene. Hver gruppe velger selv hvilke tilfeller de har lyst til å diskutere, ut fra ulik 
avkryssing i gruppa og hva de synes er engasjerende eksempler. 
 

• Det går an å stoppe der, for det er diskusjonene og bevisstgjøringen blant elevene som er 
poenget med opplegget. Men det kan være fruktbart å ta en plenumsdiskusjon om noen av 
eksemplene, og det vil passe godt hvis dette skal fylle en enkelttime. Da kan læreren benytte 
sjansen til å problematisere enkelte ting og bidra med momenter som elevene kanskje ikke 
har tenkt på.  

 

«BØR VI ALLE VÆRE CHARLIE?» EN ELEVØVELSE I ARGUMENTASJON 
INDIVIDUELT – PAR – GRUPPER 

Spørsmålet i overskriften sikter til den omfattende debatten som fulgte etter terrorangrepet i Paris 7. 
januar 2015, da tolv medlemmer av redaksjonen i satiremagasinet «Charlie Hebdo» ble myrdet. 
Læreren bør minne elevene om hendelsen, og gjerne bruke et bildearkiv på nettet for å vise hva det 
var ved dette bladet som vakte et slikt raseri hos en del muslimer. Etter angrepet var gatene og 
sosiale medier fulle av utsagnet (på fransk) «Jeg er Charlie», mens enkelte røster hevet seg med en 
motforestilling: «Jeg er ikke Charlie». 

Denne øvelsen handler om å kunne identifisere seg med et bestemt standpunkt og argumentere 
overbevisende for det, men også kunne lytte til motargumenter – og så i neste omgang bytte roller 
og gjennomføre diskusjonen med motsatt fortegn. Det er et vesentlig poeng at elevene må gå 
helhjertet inn i rollene, de har i begge fasene et standpunkt som de uten forbehold skal identifisere 
seg med: «Jeg mener …», «Vi tror at …». Et slikt opplegg kan være krevende, men med en stram regi 
og elever som er motiverte for oppgaven, er sjansene gode for å lykkes. 

Ved hvert bord sitter det (minst) to elever på hver side. De skal forberede seg på å argumentere for 
hvert sitt standpunkt, med motsatt holdning til overskriftens spørsmål: 

• JA – den ubegrensede retten til å latterliggjøre maktmennesker, religioner og ekstremister er 
svært viktig! Alle må finne seg i å bli «krenket» i et moderne demokrati. Lag A 

• NEI – i et samfunn som skal være godt å leve i for alle, kan det ikke være om å gjøre å såre andre 
mennesker mest mulig! Vi prøver jo ellers å bekjempe mobbing i samfunnet vårt, gjør vi ikke 
det? Lag B 

De elevene i hver gruppe som har fått beskjed om å være lag A, får utdelt et ark med fire tekstutdrag 
som støtter dette synet, mens lag B får et ark med tekster til støtte for sitt syn. Se de to vedleggene 
med tekster. Jeg pleier også å dele ut et eget notatark til elevene, et ark som er delt i to kolonner. 
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Over den ene står det: Egen forberedelse – viktige momenter som kan underbygge standpunktet ditt. 
Over den andre kolonnen: Lytte til motparten – argumenter som blir brukt for det motsatte synet. 

• Hver enkelt forbereder seg til diskusjonen ved å lese tekstene, merke seg viktige poenger og 
notere stikkord. Læreren må angi en tidsramme for dette, for eksempel 10-12 minutter. 
 

• Hvert par går så ut på gulvet og rådfører seg med et annet par som har samme standpunkt. 
Hensikten er å «bli sterkere i troen» og låne argumenter og ideer fra hverandre. Hvordan kan 
vi argumentere mest mulig overbevisende? Til slutt tar hvert par en siste forberedelse, og 
sørger for at begge har noe å legge fram i diskusjonen. 
 

• Tilbake i gruppene: Lag A presenterer sitt standpunkt mens lag B lytter og noterer. Så er det 
lag B som skal legge fram sitt syn, og så setter de i gang å diskutere. Begge parter skal 
fortsette å argumentere ivrig, forsvare seg og stille kritiske spørsmål til motparten, men 
samtidig prøve å lytte oppmerksomt. 
 

• Etter denne gruppediskusjonen kan det kanskje passe å ta en liten pause, før rollebyttet 
gjennomføres: Hvert lag skal nå gå aktivt inn for de andres standpunkt. I denne andre runden 
er det en stor fordel å bytte motstandere, ved at for eksempel A-lagene (som nå har nei-
standpunktet) «flytter seg ett bord» bortover gjennom rommet. Lagene bytter utlevert 
materiale, leser det oppmerksomt, og innenfor hvert par bør de nå hjelpe hverandre med å 
identifisere seg med det andre standpunktet. Målet deres må være å argumentere for det på 
en litt annerledes og mer overbevisende måte enn de andre gjorde! Gruppene kan selv velge 
hvilket lag som skal begynne i denne runden. 
 

• Her kan opplegget avsluttes. Men hvis det er tid, kan dette være en god avslutning på 
elevøvelsen: De som har flyttet på seg, går tilbake til «opphavsgruppa», og nå går de ut av 
sine tildelte roller. De tar en runde der de sier hva de selv tenker om dette spørsmålet etter å 
ha argumentert for begge syn. Hvem har tatt et klart standpunkt, hvem er i tvil og i så fall 
hvorfor? Diskusjonen kan pågå en liten stund. 
 

Helt til slutt, eller i neste religionstime, går det an å gjennomføre en evaluering: Hvordan var det 
faglige utbyttet av denne måten å diskutere på? Hva var fint ved opplegget, og hva var vanskelig? 
Etter min vurdering er det en umiskjennelig styrke ved metodikken i begge disse oppleggene: Alle 
elevene i klasserommet deltar aktivt samtidig, på en likeverdig måte, og de er gjensidig avhengig av 
hverandre i læringsarbeidet. At alle må ta stilling, argumentere og lytte, er også i samsvar med de 
aktive verbene som preger kompetansemålene i faget: Elevene skal kunne presentere, diskutere, 
drøfte, reflektere … Argumentasjonsøvelsen er en metode som kan brukes på et hvilket som helst 
etisk eller politisk spørsmål som er både viktig og omstridt, og der to klare alternativer står nokså 
steilt mot hverandre. 

 

VEDLEGG 

Hva synes du? Er det akseptabelt, ut fra ytringsfrihets-prinsipper, å si eller gjøre dette? * 
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 JA NEI 

1) Du er en kvinne som går ut på Facebook og forteller at sjefen din (nevnt med 
navn) har kommet med seksuelle tilnærmelser, og at du synes dette er 
ubehagelig og vanskelig å takle. 

  

2) Du er lærer i Oslo og deltar aktivt i en islamkritisk organisasjon på fritiden. I 
avisene får du publisert flere leserinnlegg mot islam og muslimsk 
innvandring til Norge. 

  

3) Du laster ned og deler filmer og musikk fra et piratnettsted.   

4) Du er kommunepolitiker og offentliggjør en hemmeligstemplet rapport som 
avdekker lovbrudd i behandlingen av psykiatriske pasienter. 

  

5) Du er en mann som leder et satireprogram på TV. En kjent kvinne har 
kritisert deg for å vise porno i programmet, og du svarer med å vise en 
pornofilm der du og denne kvinnen er montert inn som de to rollefigurene i 
en samleiescene. 

  

6) Du er ansatt i en IT-avdeling i Forsvaret, og går til pressen med hemmelige 
dokumenter som avslører militær overvåkning av en rekke navngitte 
personer i Norge. 

  

7) Du er kunstner og publiserer tegninger av profeten Muhammad i skikkelse 
av en hund som står og tisser i en rundkjøring. 

  

8) Du er en rap-artist som i en låt kommer med sterk kritikk av Israel, der du 
også sier det var synd at Hitler ikke helt greide å løse jødeproblemet. 

  

9) Du er en mann som går til harde angrep på feminister i kommentarfelt 
under deres meningsytringer, med trakasserende utsagn, hore-stempling 
osv. 

  

10) Du oppdager en gruppe norske kjendiser på et feriested i utlandet, filmer 
dem i smug og legger filmen ut på YouTube. 

  

 

*Bygd på et pedagogisk opplegg ved Nobels Fredssenter. 

 

«Bør vi alle være Charlie?» JA! 
 
Kanskje bør vi i dager som disse minne om hva Charlie Hebdo selv har skrevet: Hvem er det som skal 
definere ytringsfriheten? Rettsstaten eller de religiøse? Demokratiene eller teokratiene? I 
diktaturene og teokratiene, hvem er det som har livsviktig behov for vår støtte, og som fortviler når 
vi bøyer oss? De forfulgte homofile, eller de som forfølger dem? De som slåss for at deres land skal 
bli en rettsstat, eller de som sender menneskerettighets-forkjemperne i fengsel? De undertrykte 
kvinnene, eller de som undertrykker dem? 
 
Per Edgar Kokkvold i Aftenposten 09.01. 2015 
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Det er i ytringsfrihetens randsoner, blant annet representert ved karikaturer, satire og harselas, at 
våre viktigste prinsipper må forsvares mest kraftfullt. Norske sakprosaforfattere er en privilegert 
gruppe, både når det gjelder rettigheter og økonomi, sammenliknet med sine kolleger i de aller fleste 
andre land. Privilegier forplikter og må forvaltes med ansvarlighet. Et av de viktigste privilegiene vi 
forvalter, er nettopp ytringsfriheten. I dag er det mest ansvarlige vi kan gjøre, derfor å fortsette å 
utfordre ytringsfrihetens grenser, både nasjonalt og globalt. Om nødvendig på en ubehagelig og 
støtende måte. 

Redaktør Sindre Hovdenakk i Prosa (Tidsskrift for sakprosa) nr. 1 2015 

 

– Alle vi som ytrer oss om radikal islam, tenker oss om to ganger. Men det er ingen grunn til å 
overdrive faren ved for eksempel å avlyse møter. 
Han håper ingen vegrer seg for å ytre seg etter helgens angrep i København. 
– Men det er klart man blir preget når det skjer så nær oss. 
Akerhaug mener likevel dette er en fin anledning til enda en gang å tenke prinsipielt rundt 
ytringsfriheten. 
– Det høres ut som en klisjé, men ytringsfriheten er selve kjernen i demokratiet. Og det er jo nettopp 
den de radikale islamistene ønsker å ramme. 
Han minner om at disse gruppene er militært svake, og at frykt er det viktigste våpenet de har. 
– Jo mer vi vegrer oss, jo flere angrep blir det. Hvis reaksjonene i etterkant av et terrorangrep blir at 
færre tør å ytre seg, vil islamistene tolke det som en seier, sier Akerhaug. 
 
Lars Akerhaug, intervju i Vårt Land 14.02. 2015 

 
Det er en selvsensur begrunnet i reell frykt. Vi har sett folk bli slått i hjel. Jeg har også lært at 
ytringsfriheten slett ikke er så populær i det vestlige demokratiet. 
– På hvilken måte? 
– Presset kommer riktignok ikke fra staten, men fra samfunnet. Det er svært mange mennesker i 
Danmark som uten problem kunne levd i diktatur, og som står parat til å kompromisse. Man 
rasjonaliserer atferden og underkaster seg ufriheten og frykten. 
Det andre jeg har lært, handler om hvordan man sikrer ytringsfrihet i en digital og globalisert verden 
med stor migrasjon, der folk i Pakistan og Qatar gjerne vil ha innflytelse på hvordan ytringsfriheten 
uttrykkes i land som Danmark. 
– Og hvordan kan vi det? 
– Det er to svar på den utfordringen: Dersom du aksepterer mitt tabu, så aksepterer jeg ditt. Med et 
slikt syn må man ta hensyn til alles følelser, religiøse eller sekulære. Konsekvensen av en slik holdning 
er at man ender i et taushetens tyranni. 
Det andre valget er å finne ut hva slags minimum av begrensninger vi trenger for å leve i fred med 
hverandre. Oppfordring til vold er den viktigste begrensningen. Vi kan også leve med en svært smalt 
definert injurielovgivning, smal fordi den ellers vil kunne misbrukes. Jeg synes også at folk må ha rett 
til privatlivets fred. 
– Men du mener det ikke skal finnes blasfemiparagrafer eller rasismeparagrafer? 
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– Jeg mener staten skal være nøytral når det gjelder innhold – om ikke, så ender den med å håndheve 
en gruppes rettigheter. Det er det som skjer når man kriminaliserer Holocaustfornektelse, for 
eksempel. Noe som blant franske muslimer oppleves som om det er en dobbel standard.  

Flemming Rose, tidligere kulturredaktør i Jyllands-Posten. Intervju i Bergens Tidende 07.06. 2015 
 

«Bør vi alle være Charlie?» NEI! 

Også folk som står langt fra hverandre, kan ha konstruktiv dialog. Men det forutsetter gjensidig 
respekt og anerkjennelse. Når den andre blir gjort til en fremmed som skal krenkes til enighet, er 
døra også lukket for en meningsfull dialog mellom likeverdige. 
 En god ytringskultur skapes ikke av seg selv. Den krever at den enkelte utvikler ytringsmot, og 
at offentligheten er et sted hvor folk føler seg trygge på at de kan ytre seg. Det er ikke alltid tilfellet. 
Lærere tør ikke å ytre seg negativt om skolen de jobber på. Arbeidstakere tør ikke varsle om ulovlige 
forhold på arbeidsplassen. Forskere tør ikke forske på kontroversielle tema av frykt for å miste 
finansiering og anerkjennelse fra sine kolleger. 
 Det er ikke mangel på krenking som er den største trusselen mot ytringsfriheten i Norge, men 
mangelen på ytringsmot og ytringsvilje. Snarere enn å krenke i vei fordi vi tror det vil gjøre folk mer 
moderate i sine meninger, er vi nødt til å anlegge et forskningsbasert syn på hvilke ytringsstrategier 
som virker, og hvilken ytringskultur som fremmer de verdiene vi setter høyt. 
 
Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 28.05. 2015 
 
 
Ytringsfrihetsekstremistene skal liksom håne makten. De som har makt i Østen, ler av dem. Hver 
eneste hån er å tråkke på fortapte menn, som derfor villig lar seg utnytte av maktkåte religiøse og 
politiske despoter. Intet er disse lederne mer kjært enn dustete karikaturer. Kan vi vise disse 
fortvilede medmenneskene at vi trenger dem til noe annet enn hån? 
 Vi lever aldeles utmerket side om side og litt sammen, så lenge det er plass til alle. Men det 
er det jo ikke i frihetens navn. Man ansetter hvem man vil, og et ikke-norsk navn er et handicap. Man 
sier hva man vil. En velmenende, snømåkende gutt fra Nord-Afrika får slengt i trynet at han bare kan 
pelle seg hjem dit han kommer fra. En jente fra Vest-Afrika forteller at alle sier at så mørk som hun 
er, ser hun ekkel ut. En annen jente får hijaben sin revet av, av en voksen norsk mann. For vi har 
nemlig frihet til å krenke. Hurra! 
 
Pål Gulbrandsen, utdrag av kronikk i Aftenposten 26.11. 2015 
 
 
Islam-eksperten Jan Opsal understreket disse tre poengene i et foredrag i april 2015 med temaet 
«Bør vi alle være Charlie?»: 

• Vår tids karikaturer av profeten Muhammad inngår i en tusenårig europeisk tradisjon av 
karikaturer, satire og nedlatende holdninger overfor islam og muslimer. Er dette egentlig en 
tradisjon vi bør være veldig stolte over å føre videre? 
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• Det er et faktum at de fleste helt vanlige muslimer opplever hån og latterliggjøring av 
Profeten som noe svært sårende – det går inn til kjernen i deres identitet. Er det helt greit at 
vår evne til empati skal stoppe ved muslimer? 

• Det er videre et faktum at prisen for disse ytringene i Europa for det meste blir betalt av 
kristne minoriteter i muslimske land. Er det rettferdig at dette går så hardt ut over dem, når 
de slett ikke har bedt om å få være «frontsoldater» i vår kamp for ytringsfriheten? 

 
Minoriteters rettigheter har alltid engasjert Warsinska-Varsi. Hun har selv opplevd rasisme og 
sjikane. Da hun vokste opp i Oslo på 1970-tallet, var det ikke mange som hadde utenlandske foreldre. 
Byen var ifølge hennes far delt mellom arbeidere og borgerskap. Warsinska-Varsis far mente de ikke 
tilhørte noen av gruppene: De var en del av kunstneraristokratiet, som forvaltere av det kulturelle 
livet. «Det var fint. Vi var fattig-aristokrater, men rike på det kulturelle og spirituelle.» Aristokrat eller 
ikke, for noen var hun bare polsk. På 17. mai hadde hun på sin polske nasjonaldrakt. «Jeg fikk 
rasistiske ord slengt etter meg. Det å være polsk ble sett ned på.» 
 I Ytringsfrihetskommisjonen utgjorde hun også en minoritet. «Jeg vil ikke si at jeg er 
konservativ, men jeg mener det er viktig å beskytte minoriteter og svake grupper i samfunnet. Jeg 
synes ikke folk skal måtte tåle å bli krenket for sin religion eller for sin kultur.»  Da Grunnlovens 
paragraf 100 skulle fornyes, syntes Warsinska-Varsi at resultatet ble for liberalt. «Ytringsfriheten er, i 
motsetning til det mange tror, i all hovedsak en beskyttelse av den sterkestes rett. Det er sjelden den 
gagner minoritetene.»  
 Hun mener det ulmer i samfunnet, spesielt blant høyreekstreme. De brune strømningene går 
langt tilbake. (…) Det ble tatt et oppgjør etter krigen, men det er fortsatt mye brunt grums i 
samfunnet, mener Warsinska-Varsi. Hun vil gjøre det vanskeligere for dette grumset å slippe til. «Jeg 
mener at man ikke skal fremme ytringsfriheten for enhver pris, når det går ut over menneskeverd og 
menneskerettighetene.» 
 
Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi, filmregissør og menneskerettighetsaktivist. Intervju i 
Klassekampen 14.08. 2015 
 
 

Gunnar Holth, lektor ved Valler videregående skole, Bærum, e-post: gunnar.holth@valler.vgs.no 

 
 
 

 

 

BALDERS DØD I KLASSEROMMET. 

BALDER-MYTEN SOM DIDAKTISK UTFORDRING I NORSK SKOLE 
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PER BJØRNAR GRANDE 
 

I artikkelen «Balders død»i gjør religionshistorikeren Alv Kragerud et forsøk på å forstå myten om 
Balder og hans død ved å se den i lys av Vikar-sagnet.ii iii Ved hjelp av en samlesning av myten og 
sagnet, mener Kragerud å tydeliggjøre Balders død som en kultisk død.iv Ofringen av kongen kan, 
ifølge Kragerud, assimileres med Balders død, både rituelt og kultisk.v  

I og med at det er så mange sammenfallende tema og motiv i Vikar-sagnet og Balder-myten,vi er de 
sannsynligvis spunnet rundt det samme hovedmotivet, nemlig den Odin-rituelle kongeofringen. 
Balders død er ifølge Kragerud det arketypiske uttrykk for det gammelnordiske kongeoffer.vii  Ofring 
av kongen er et kjent motiv i nordisk religion og Vikarsagnet spiller på minner om en nordisk 
imitasjonsofring av høvdingen.viii  

I sagnet blir mannskapet til Kong Vikar bedt om å finne et offer slik at vinden igjen kan fylle seilene på 
båten deres. De kaster lodd og loddet faller på kongen. Den største helten til kong Vikar er Starkad, 
en gammel og nesten blind mann med jotunblod i årene. I likhet med Balder er han en av Odins 
sønner. I sagnet blir Starkad ført ut i en slette i skogen og overhører Odin og Tor forhandle om hans 
skjebne. Neste morgen fester Starkad en løkke av kalvetarmer rundt kongen, samtidig som han 
holder en kvist med stilk mot ham. Idet Starkad stikker kvisten i Kong Vikar, forvandles stilken til et 
spyd, samtidig som løkken strammes til og kveler kongen.  

I dette sagnet gjenkjenner man flere motiver knyttet til Balders død. Starkad er som Balders bror, 
Hod, blind og gammel. Begge har i utgangspunktet helt ufarlige våpen som stilk og misteltein, og i 
begge fortellingene forvandles ufarlige planter til drapsvåpen.  
 
Ifølge Kragerud er Balder-myten ikke bare bygd på et kultisk kongeoffermotiv, men samtidig et offer 
knyttet til Odin. Navnet til Hod betyr «kamp». Hod er kriger og samtidig blind. Det kan derfor virke 
som om han er Odin i forkledning.ix For eksempel minner spydet og galgen i Vikarsagnet på den 
hengte Odin i Håvamål.x Scenen der gudene skyter, kaster og hogger løs på Balder,xi minner 
mistenkelig på en klassisk offerscene. Balder, hvis navn betyr «herre» eller «bold kriger», er sirklet 
inn av det som Snorre kaller en «mannering» - et typisk trekk ved en offerscene.  I Balder-myten skjer 
imidlertid drapet gjennom en mellommann, Loke. Dette kan imidlertid virke som et senere tillegg, 
som et forsøk på å bortforklare gudenes delaktighet og, ikke minst, skjule hva som egentlig har 
foregått.  
 
Det at Balder-myten knyttes til krigerguden Odin, har fått Jan de Vries til å konkludere med at myten 
sannsynligvis er blitt brukt i et ritual hvor man innvier krigere i kamp.xii Denne teorien svekkes 
imidlertid av at Balder-myten leder til verdens undergang.xiii  
 
Ut fra tekstene om Balder, i likhet med teksten om kong Vikar, ofres både guden og kongen til Odin. 
Myten om Balders død har derfor et funksjonelt siktemål; nemlig å fremme et kongeofferritual.xiv 
Denne offerforestillingen antydes også i «Voluspå» vers 34.   
 

«Ek sá Baldri, 
blóðgom tívor, 

«Jeg så lagnaden 
lagt for Balder 
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Óðins barni, 
ørlpg fólgin; 
vpllo(m) hæri 
míor ok mipk fagr 
mistilteinn.» 
 

blodig ofret, 
Odinssønnen; 
høyt over vollen 
vokste, så jeg, 
mjå og fager:» 

 
 
 
 
Et av Krageruds poeng er å vise at myten om Balders død ikke er en vegetasjonsmyte, slik Frazer 
hevdet,xv men bygd på et kultisk offer. I den klassiske vegetasjonsmyten vil den blinde Hod 
representere det mørke, det lysløse, mens Balder representerer lyset, solen. Balders død er da selve 
solnedgangen. Problemet er bare det at Balder i Balder-myten befinner seg under horisonten så 
lenge verden består.xvi I «Voluspå» vender imidlertid Balder tilbake i den nye verden, etter Ragnarok, 
«der ondt skal ende og sviklose ætter skal leve i alder og æve». Selv om Balders død ikke passer 
perfekt inn i en vegetasjonsmyte omkring årssyklusene, har imidlertid Aase Wann rett i at 
Baldermyten i «Voluspå» spiller på kontrastene mellom uskyldig omgang med planter og trær og det 
ragnarok som dette utløser.  

«Mistelteinen er tynn, mjuk og fager, men blei ei sorgens pil. Dikteren spiller på motsetningen 
mellom mistelteinens uskyldige utseende og det katastrofale resultatet av anvendelsen. Også 
Balder er uskyldig, men blir et blodig offer.» xvii 

 
Selv om Wanns argument bygger på «Voluspå», mener jeg at man finner en lignende kontrast i Den 
yngre Edda sin fremstilling av Balders død.xviii 
 
Det som ansporte Kragerud til å se Balder-myten i lys av et sagn, var at myten i seg selv ikke henger 
sammen. Selve hendelsene i Balder-myten ga ikke mening. Det var dette Kragerud så, og måtte ty til 
Vikarsagnet for å finne en mer autentisk forståelse av myten og dens funksjon i vikingetida. Det kan 
virke som om Balder-myten, slik den har blitt redigert gjennom seklene, er en sensurert myte, en 
myte som forsøker å skjule den volden som har blitt begått. 

Hos den franske myteforskeren René Girard er Balder-myten et forsøk på å skjule en opprinnelig 
lynsjing. Scenen der gudene har sirklet inn Balder og i fornøyelig uskyld fordriver tida med å kaste, 
skyte og hogge løs på ham, ligner for mye på en rituell lynsjing til at man kan gå god for myten i seg 
selv. Girard spør hvorfor Balder-myten tar en slik kompleks og indirekte rute for å forklare en banal 
offer-handling? Sannsynligvis er dette en omskrivning for å forhindre at gudene framstår som 
kriminelle.xix Loke ofres for å rehabilitere de andre gudene. Han er den eneste som ikke deltar i 
offerscenen. Han står sammen med Hod, utenfor offersirkelen. Man kan si at Balder-myten, spesielt 
slik den framstilles hos Snorre i Den yngre Edda, bygger på en aversjon mot å representere et 
kollektivt drap. Til tross for at Snorre, som en kristen dikter, ikke skulle være redd for å framstille de 
hedenske gudene som kriminelle, bygger han på kilder som nettopp er det. En slik aversjon mot å 
fremstille et kollektivt mord, er ikke uvanlig. For eksempel gjenfinner man det i myten om Zevs 
fødsel, hvor krigerne sirkler inn den nyfødte Zevs slik at den nyfødte ikke skal spises av faren 
Kronos.xx  
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Poenget til Girard er at mytene både dekker til og åpenbarer. Det betyr at man også finner myter 
som i mindre grad er sensurerte. For eksempel i myten om Dionysios der titanene sirkler inn guden, 
steker og spiser ham, ser man en myte som i større grad avdekker menneskeoffer og rå vold.xxi På 
grunn av at menneskeoffer sannsynligvis har vært universelt - og en effektiv løsning på konflikt i et 
samfunn - kretser mytene stadig rundt dette temaet. Dette fenomenet er imidlertid ikke alltid enkelt 
å spore i den omskrevne myten. Forskeren er henvist til en mistenksomhetens hermeneutikk. Ifølge 
Girard er det ikke uvanlig at offeret enten er skjult eller redigert henimot det nesten ugjenkjennelige. 
Det dreier seg altså først og fremst om å skjule volden, ugjerningen som er begått. I myten blir det 
opprinnelige drapet sensurert og skrevet om slik at det tilpasses et samfunns normer. Menneskene, 
ifølge Girard, holder ikke ut med sine drap og må derfor finne måter å skjule og sakralisere ofrene 
sine på.  

Det blir derfor forskerens jobb å avdekke mytens historiske lag og lete seg tilbake til røttene, for slik å 
danne seg hypoteser som gjør oss bedre i stand til å forstå vår kulturelle fortid og grunnlag. Den 
største utfordringen er imidlertid av hermeneutisk art; at disse historiske innsiktene skal kunne 
redigere vår innsikt omkring fortida og, samtidig, kaste lys over det kulturelle grunnlaget i dagens 
samfunn. 

 
BRUKEN AV MYTER I NORSK SKOLE 

 
I norsk skole er presentasjon av myter først og fremst hentet fra de ulike verdensreligionene. Verken 
norrøn religion eller gresk gudemytologi har fått noen plass i Kunnskapsløftet. Det gjelder både 
innenfor fagene norsk, samfunnsfag og KRLE. I skolehverdagen er det først og fremst norskfaget som 
gjør noe (som helst) med den norrøne tradisjonen. Det er ikke uvanlig, spesielt på ungdomstrinnet, å 
presentere korte utdrag fra «Gylvagynning», «Håvamål» og «Voluspå». Til og med på barnetrinnet 
kan elevene, med flaks, støte på tekster om «Balders død» og «Trymskvida». I Samfunnsfag skal 
«elevene etter 7. trinn kunne fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til 
slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden».xxii  
 
I KRLE-faget, som jeg representerer, skal elevene etter 7. trinn kunne «beskrive hovedtrekk i samisk 
før-kristen religion og overgangen til kristendom».xxiii Dersom norrøn religion i det hele tatt blir 
presentert i KRLE-faget, er det som et overgangsfenomen til kristendommen. Slik sett mangler KRLE-
faget en viktig bit fra den norske religionshistorien - samtidig som man mister muligheten for å kunne 
se de religionshistoriske utviklingslinjene. Også kristendomsdelen, som omfatter cirka 50 % av faget, 
mister et vesentlig utgangspunkt, både som sammenligning og til å forstå religionens utvikling i 
samfunnet.  
  
En faktor som burde komme sterkere inn i KRLE-faget, er opplæring til vitenskapelig tenkning. 
Humanvitenskapen har sine metoder, og det ville vært naturlig at disse kommer tidlig inn, på 
tilpasset vis, i dette faget. I Mål for opplæringen etter 10. trinn er dette klart uttrykt. Her skal elevene 
kunne «reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap».xxiv For at dette skal kunne 
skje, bør man så tidlig som mulig bli kjent med et utvalg mytetekster, for så å forstå det historiske 
grunnlaget for mytens tilblivelse. Det betyr å kjenne til hvordan betingelsene i samfunnet var, og 
hvordan menneskene tenkte. Gjennom denne forståelsen vil det dannes et grunnlag for å tolke. Det 
bør være en selvfølge at også religiøse riter og myter blir utsatt for kritikk, Til og med i 
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Kunnskapsløftet hevdes det man «etter 10. trinn skal kunne presentere eksempler på religionskritikk 
fra ulike livssynstradisjoner».xxv  
 
Det er, naturlig nok, med de siste tiårenes sterke innflytelse av det narrative, lite fokus på en 
historisk-kritisk innfallsvinkel i forhold til mytestoff. Hvis man i skolen i det hele tatt tolker myter ut 
fra et historisk-kritisk perspektiv, er det i forbindelse med bibeltekster på mellom- og 
ungdomstrinnet.  
 
I den generelle delen av Kunnskapsløftet står det at «målet for undervisninga er å trene elevane både 
til å kombinere og å analysere - å utvikle både fantasi og skepsis slik at røynsle kan omsetjast til 
innsikt». Øving i vitenskapelig tenkning krever, ifølge planen, spesielt tre egenskaper: 
1. evna til undring og å stille nye spørsmål 
2. evna til å finne moglege forklaringar på det ein har observert, og evna til gjennom kjeldegransking, 
eksperiment eller observasjon å kontrollere om forklaringane held.xxvi 
 
For at man i skolen skal gjøre elevene i stand til å nærme seg religiøse tekster ut fra en vitenskapelig 
tilnærming, er det nødvendig at de læres opp, ikke bare til å kjenne myter, men også til å spørre hva 
de kan bety og hvordan nærme seg disse ut fra moderne forskningsmetoder. Ut fra det vi kjenner til 
fra moderne myteforskning, er det essensielt at barn utvikler en mistenksomhetens hermeneutikk. 
Dette er ikke bare essensielt i møte med religiøse tekster, det er essensielt i møte med hvilke som 
helst tekst. Det dreier seg derfor om å bruke fornuften, ikke først og fremst til å kritisere tekstene ut 
fra tidas brutalitet, men forsøke å se hva det er som motiverer en tekst. Det betyr å bry seg med de 
historiske betingelsene.  
 
Spørsmålet om opprinnelse har, i løpet av de siste tiårene, fått en renessanse innenfor humaniora. 
Man har gradvis funnet ut at det er mulig å nærme seg disse spørsmålene gjennom vitenskapelige 
hypoteser. Det er, for å kunne utvide vår forståelse av vårt kulturelle grunnlag, viktig at barn tidlig blir 
introdusert til ulike myteteorier. I den forbindelse synes jeg at det er svært uheldig at man i 
Samfunnsfag formulerer ett av kompetansemålene som å «fantasere om de første menneskene som 
kom til landet etter istida».xxvii Å fantasere vil bety at enhver hypotese eller tolkning er like god. Dette 
viser i grunnen hvor liten tiltro folk innenfor skoleverket har til historiefagenes evne til å gi oss ny 
viten. 
 
Veien til økt myteforståelse betyr økt historisk fokus. Det gjelder å kunne kombinere mytetolkninger 
med generell kunnskap om hvordan menneskene levde og hva de trodde på. For at Balder-myten 
skal kunne gi maksimal læringseffekt, må man altså ha en viss kjennskap til samfunnsforholdene i 
vikingtida. Det er da vesentlig at elevene vet at dette er en tid hvor idealer som mot og ære står 
sterkt. Samtidig er det vesentlig at de er klar over at den mest utførlige Balder-myten er skrevet ned 
etter rundt 200 år med kristen påvirkning. Myten om Balder slik den presenteres i Den yngre Edda 
(ca 1220 e.Kr.) er altså skrevet av en kristen poet, som med all sannsynlighet ser Balder i lys av 
Kristus. Men selv om Balder blir fremstilt som god, klok, rettferdig, mild og lys, finner man ingen 
kristen etikk knyttet til guden. Balder går ikke rundt og helbreder, han tar seg ikke av de svake og 
vergeløse. Det er faktisk ikke noe ved det som Balder gjør som kan kalles typiske kristne dyder. 
Balder er i det hele tatt en svært passiv gud. Dette at Balder ikke knyttes til noen kristen etikk, er 
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tegn på mytens autentisitet. Snorre har, til tross for sin kristne tro, i mindre grad falt for fristelsen til 
å kristne Balder.  

Et mer bevisst forsøk på kristning av Balder-myten finner man hos den danske historikeren, Saxo 
Grammaticus (1150-1220). Saxo gjør imidlertid ikke noe forsøk på å kristne Balder, men selve stilen 
er moraliserende og forfatterkommentarene farget av kristen middelaldertenkning. Hos Saxo er Hod 
blitt en kongesønn med fantastiske krigeregenskaper, mens Balder er en halvgud som forelsker seg i 
Hods kjæreste, Nanna.  Det oppstår et trekantdrama som utløser en kamp mellom guder og 
mennesker. Det ender med at gudene flykter. Senere overvinner Balder Hod to ganger. Til slutt greier 
Hod å såre Balder slik at han dør av skadene dagen etterpå. Odin føler seg da kalt til å hevne sønnen 
sin. Han forsøker flere ganger å lure til seg sex med kongsdatteren Rind. Til slutt kler han seg om til 
kvinne og lyktes. Rind føder Bue, som til slutt hevner Balder ved å drepe Hod, men som senere selv 
dør av skadene.xxviii  

Spørsmålet omkring den kristne påvirkning av Balder-myten, er svært omdiskutert. Språkforskeren 
og folkloristen Sophus Bugge tilhører en forskertradisjon som hevder at Balder-myten er blitt sterkt 
formet gjennom kristendommen.  

Balders-myten i Voluspå og Den yngre Edda har tildels sit middelbare grundlag i kristne og 
halvkristne mænds forestillinger og fortællinger om Kristus.xxix   
 
 

Det ser man for eksempel i betoning på Balders hvithet,xxx en betegnelse som man ofte finner på 
Jesus, hvor, under religionsskiftet, Jesus fikk navnet «Kvitekrist». Selv om Bugge mener at 
fortellingene om Jesus ikke forklarer tilblivelsen av Balder-myten,xxxi går han noe langt i sin 
parallelføring av Balders død med Jesu død, spesielt med tanke på at deres død får så ulike 
konsekvenser.  

Den mest vesentlige, ytre likheten mellom Balder og Kristus, er at begge blir ofret. Den døde Balder 
blir karakterisert som tivur, et ord knyttet til offer.xxxii Dette offeret er imidlertid ikke knyttet til at 
Balder tar menneskenes ugjerninger på seg. Balder dør ikke for menneskets synder, men hans død 
åpner opp for undergang og kaos. Fordi Balders død skaper uorden og oppløsning, er det derfor så 
viktig for gudene å hevne Balder. I stedet for tilgivelse, er Balders død starten på en hevnaksjon, som 
til slutt munner ut i en krig mellom æsene og jotnene, hvor til slutt verden går under i et ragnarok. 
Selv om kristendommen opererer med en apokalyptikk hvor ondskapen tar over, men til slutt 
overvinnes av de gode kreftene, og hvor Kristus kommer tilbake og etablerer et gudsrike, betyr ikke 
Jesu offer at verden vil gå under i uorden og kaos. I stedet innvarsler dette en ny tid knyttet til en 
barmhjertig epoke, hvor en ny ånd vil prege verden. Ofringen av Jesus, drapet på Guds sønn, 
innvarsler med andre ord en ny tid hvor nåden tar over for loven. I likhet med kongeofringens 
imitasjonsideal, skal menneskene imitere den guden som henger på et kors og ber Gud tilgi de som 
drepte ham.  

I motsetning til Odin som henger seg opp på Yggdrasil i ni dager for gjennom lidelse å tilegne seg 
kunnskap og visdom, lider Jesus på korset en stedfortredende død, for menneskenes skyld. Jesu 
lidelse er med andre ord en lidelse som skjer med den hensikt å ta bort lidelse. Offeret skjer for å 
gjøre slutt på offer. For Odin er kunnskapstilegnelse vunnet gjennom lidelse, og uttrykker en 
forestilling om at ingenting kommer gratis, alt verdifullt blir til gjennom lidelse. Dette er imidlertid 
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ikke helt forskjellig fra en kristen forståelse av Jesu offerdød. Visdom vunnet gjennom lidelse er ikke 
bare en forestilling man finner hos de kristne asketene, men er også en forestilling som mange 
moderne kristne ser livets prøvelser igjennom. På den andre siden er Jesu offerdød vanligvis ikke 
knyttet til forestillingen om at visdom vinnes gjennom lidelse. 

Den store forskjellen mellom Balder-myten og myten om Kristus er at Jesu offer oppmuntrer til 
pasifisme. Fortellingen om Jesus er en fortelling hvor tilhengerne skal imitere Jesu ikke-voldelige 
attityde. Det gjelder å snu det andre kinnet til, ikke hevne drapet. Gjennom at nestekjærlighet skal 
kunne overvinne hevnlysten, kan man, i og med kristendommen, snakke om en radikal nyorientering. 
Nå er det verd å nevne at Balders død ikke fører til at Balder kommer tilbake for å hevne seg. Det 
som skjer er at de andre gudene hevner Balder. Man kan kanskje kalle dette for en «stedfortredende 
hevn». 

Gjennom en sammenligning av Balders død med Jesu død, vil elevene finne flere utviklingstrekk som 
er helt sentrale til å forstå den moderne og humane kulturen man opplever i Norge i dag. Gjennom å 
avsløre offerets uskyld, har man gjennom århundrene, i stadig sterkere grad, tatt parti med offeret. 
Offeret er selve det moderne hermeneutiske prinsippet: Man vurderer kulturer og nasjoner i forhold 
til hvordan man tar seg av de utstøtte. Med den norrøne religionen som relieff til dagens samfunn, 
ser vi også at ære, makt og hevn ikke spiller like stor rolle lenger. Det er likevel i det norske samfunn 
vesentlig, slik vikingene la vekt på, at man er modig og likevektig. Det at man skal passe seg for å si 
for mye, som er en av Odins visdomsidealer i «Håvamål», er fremdeles en del av norsk mentalitet.  

De kristne idealene basert på ydmykhet, likhet og tilgivelse markerer et radikal brudd med den 
norrøne etikken. Det å skulle elske alle mennesker og be om tilgivelse, ville bli sett som en stor 
svakhet innenfor vikingenes æreskodeks. Når man derfor ivrer etter å la den norrøne religionen få 
større innflytelse i det norske samfunnet igjen, bør det da ikke være gjennom dens etiske idealer. Det 
ville faktisk bety å fremme en voldsetikk à la ISIS. Det ville neppe være lurt å gjenoppvekke 
einherjenes krigsideal, hvor man, til og med etter å ha dødd i krig, fortsetter krigen i Åsgård, kun 
avbrutt av valkyrjene som serverer heltekrigerne kjøtt og mjød.  

Fiendekjærlighet, den mest ekstreme formen for kristen nestekjærlighet, er nok det som viser den 
store forskjellen mellom den norrøne og den kristne religionen. Det er ingen tvil om at den moderne 
kulturen i stor grad holdes oppe av de kristne idealene for mellommenneskelig omgang. Dette 
radikale brudd med en voldelig ontologi er det vanskeligere å få øye på når man ikke ser den kristne 
etikken sammen med den norrøne religionens etikk.  

Den norrøne religionen på sin side gir oss et aldeles fantastisk innsyn i tradisjonell offerkultus. Det er 
ingen grunn til at denne innsikten skal få så liten plass i klasserommet. Det fører bare til at elevene 
ikke skjønner hvor fundamentalt offeret har vært for våre skandinaviske forfedre.  Gjennom å 
presentere Balder-myten, samtidig som man ikke skyver de moderne tolkningene under teppet til 
fordel for naive forestillinger om å «la fortellingen leve sitt eget liv», vil det kunne føre til at elevene 
bedre forstår hvor unike de norrøne mytene er for å skjønne vårt kulturelle grunnlag. 

 

 
LITTERATUR OG NOTER 
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i Alv Kragerud. «Balders død» i Mauritz Sundt Mortensen (red). 32 artikler om norsk forskning i går, i 
dag, i morgen, Oslo: Norges almenvitenskapelige forskningsråd, 1974, 115-126. 
http://www.nb.no/nbsok/nb/b6c1203a53c3494be70173fa88ebdacb.nbdigital?lang=no#115  
ii Kong Vikar og hans berserker er ute og seiler, de får ikke bør, og konsulterer et orakel som sier at 
Odin krever at en av mannskapet må utpekes ved loddkast til å henges. Loddet faller på kong Vikar. 
Starkad er kongens fremste helt, han er halvblind, har jotunblod i årene og er fosterbror til kongen. 
Midt på natta kommer fosterfaren til Starkad. Han viser seg å være Odin. Sammen ror de ut til en av 
øyene. På ei slette sitter 11 mann på stoler, mens en stol står tom, og der setter fosterfaren seg. 
Skjebnen for Starkad skal fastsettes. Odin og Tor kommer med bud og motbud, og han får både gode 
og dårlige gaver. Det ender med at Odin følger Starkad tilbake med den beskjed at Starkad skal sende 
kong Vikar til han. Odin rekker Starkad et spyd som ikke er noe annet enn en sivstilk. Kong Vikars 
følge bestemmer seg for at kongen skal ofres. På stedet står et tre med en tynn liten kvist. Starkad 
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v Alv Kragerud. «Balders død» i Mauritz Sundt Mortensen (red). 32 artikler om norsk forskning i går, i 
dag, i morgen, Oslo: Norges almenvitenskapelige forskningsråd, 1974, 126. 
vi Balder-myten finner man mest utførlig beskrevet i «Gylvaginning» i Den yngre Edda, 78-83. Man 
finner forøvrig Balder beskrevet i  Edda-kvede, både i «Voluspå», versene 34 og 62, «Grimnesmål», 
vers 12, «Loketretta», vers 28, «Balders draumer», versene 1-14, «Vavtrudnesmål», vers 54 og hos 
Saxo Grammaticus. Danmarks krønike. Første Del, 65-81 . 
vii Alv Kragerud. «Balders død» i Mauritz Sundt Mortensen (red). 32 artikler om norsk forskning i går, i 
dag, i morgen, Oslo: Norges almenvitenskapelige forskningsråd, 123.  
viii Alv Kragerud. «Balders død» i Mauritz Sundt Mortensen (red). 32 artikler om norsk forskning i går, i 
dag, i morgen, Oslo: Norges almenvitenskapelige forskningsråd, 1974, 119. 
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NEOPAGANISME I UNDERVISNINGEN 
 

GEIR WINJE 
I denne artikkelen gjør jeg først rede for noen trekk ved neopaganismen slik den arter seg i Norge i 
dag. Erfaringsmessig finner eldre elever på ungdomstrinnet og videregående skole temaet 
interessant, da det er både aktuelt og myteomspunnet. Det egner seg derfor som utgangspunkt når 
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en skal nøste bakover i tid eller utvide perspektivet og se religion i en større kulturell sammenheng. 
Den andre delen av artikkelen vinkler jeg derfor i større grad mot undervisning. Her presenterer jeg 
blant annet en arbeidsform som egner seg når en skal analysere, sortere og lete etter sammenhenger 
og brudd på dette kulturelle feltet. 

 
DEL 1 HVA ER NEOPAGANISME? 

Svar: Nyhedendom, det vil si rekonstruert førkristen religion, er  i Norge først og fremst wicca 
(«heksenes religion»), åsatru og neosjamanisme – sistnevnte fremstår i noen sammenhenger som en 
selvstendig religion, i andre sammenhenger integrert i andre religioner, religiøse strømninger eller 
«New Age»-praksiser som selvutvikling eller healing (Uldal & Winje, 2016, 2007, se også Kraft, 2011 
og Gilhus & Mikaelsson, 2005). I denne artikkelen avgrenser jeg meg i hovedsak til wicca, som også er 
tema i artikkelen «Det autentiske menneske. Kropp og spiritualitet i neopaganismen» i Religion og 
livssyn nr 2/2012. Jeg unngår overlapping, slik at de to artiklene utfyller hverandre. Artikkelen fra 
2012 fokuserer på menneskesynet i wicca: 

Særtrekk som sirkelform, latter, rytme, rusmidler, seksuell ladning og jording viser hvordan 
neopaganismen anerkjenner det dennesidige som viktig, virkelig og varig – i motsetning til 
religioner der det hinsidige er viktigere, virkeligere og varigere. Mennesket er en kropp, og 
kroppen er en del av en natur som er syklisk og preget av seksuell polaritet. Rytme og rus er 
fysiske virkemidler som har relevans når den religiøse opplevelsen forstås som en kroppslig 
erfaring. Eller sagt på en annen måte: Spiritualitet er en kroppslig sak. Mennesket skal ikke 
forsøke å bli «åndelig» eller etterligne himmelske og opphøyde guder. I stedet er gudene 
sammen med mennesket i det jordiske. Gudene personifiserer naturen – ja, jorda selv er 
guddommelig. 

Den første «heksesirkelen» (coven) i nyere tid ble etablert i England av Gerald Gardner i 1946, kort 
tid etter at en sovende paragraf som forbød hekseri ble opphevet. Han hentet inspirasjon fra blant 
andre egyptologen Margareth Murray (1921). Hun hevdet at renessansens hekser representerte en 
europeisk oldtidsreligion som ble drevet under jorda da den katolske kirken kom til makten, og levde 
videre i hemmelighet fram til moderne tid. 

I Gardners rekonstruksjon (se Gardner 1968) finner vi elementer fra førkristen keltisk religion, men 
også romersk, gresk, norrøn og så videre, i samsvar med samtidens teorier om at de indoeuropeiske 
gudene korresponderte med hverandre (se f. eks. Graves 1999). En gradvis økende jungiansk 
innflytelse har medført at gudene ofte forstås som arketyper, personifiserte krefter i det kollektivt 
ubevisste. Vektleggingen av korrespondanser er forståelig fordi magisk arbeid innebærer å 
undersøke eller manipulere på ett nivå, men med konsekvenser på et annet nivå. Å påkalle en 
gudinne (i et mytologisk system) kan for eksempel forstås som å kontakte anima, sin egen feminine 
kraft eller side (i et psykologisk system). Gardner var en periode medlem i O.T.O., og synes på dette 
feltet tydelig inspirert av Aleister Crowley (se f.eks. Crowley 1973).xxxii 

Siden oppstarten har wicca spredt seg både geografisk og ideologisk. Gardneriansk wicca er i dag én 
av mange varianter (mer om retningene i Winje 2012), men den har alltid stått sterkt i Norge. En del 
norske sirkler påkaller for øvrig norrøne guder eller samarbeider med åsatrumiljøer. Mange fra begge 
leirer var organisert i Nordisk Paganistforbund, som ble avviklet i 2014. Heksesirklene er derfor mer 
autonome enn før, mange av dem inngår i nettverk, mens andre holder seg for seg selv. Nye sirkler 
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blir gjerne til ved knoppskyting, og har tradisjonelt inntil 13 medlemmer som møtes hver nymåne 
eller fullmåne (esbat). I tillegg feires åtte keltiske solfester – vår- og høstjevndøgn, sommer- og 
vintersolverv (jf yule), samt fire mellomfester: 

• Imbolc eller oimelc (keltiske betegnelser med usikker betydning) 2. februar 
• Beltane (‘Bels ild’? – mainatt) 30. april 
• Lammas (av lughnasad, guden Lughs fest) 1. august 
• Samhain (‘høstfesten’) 31. oktober, altså halloween eller allehelgensdag 

Årshjulet kan forstås som en lang fortelling som i hovedtrekk går igjen i mange førkristne religioner: 
Guden fødes hver vinter, vokser opp om våren, befrukter Gudinnen ved høysommer, aldres og dør på 
høsten. Deler eller varianter av denne fortellingen kan leses eller dramatiseres under feiringene. 
Årstidenes veksling markeres også på alteret som mange har hjemme. I tillegg til blomster eller andre 
uttrykk for den aktuelle årstiden, og bilder eller figurer som representerer Gud og Gudinne, kan det 
også ligge magisk verktøy på alteret. En kniv (athame) symboliserer det mannlige, og en skål står for 
det kvinnelige.xxxii  

Polyteisme innebærer blant annet at mennesker og guder kan inngå allianser, med andre ord at 
mennesket ikke må underkaste seg én Gud på samme måte som i de monoteistiske religionene. De 
mange gudene kan forstås som entiteter eller som ulike sider ved én Gud, altså en monoteistisk 
polyteisme eller polyteistisk monoteisme. De fleste neopaganister jeg har snakket med, ser på 
gudene som en form for virksomme symboler som knytter sammen krefter i naturen og i menneskets 
indre.xxxii 

I stedet for felles tro, er wicca basert på felles praksis: Det er viktig å gjøre ting sammen. Under en 
rituell feiring kan for eksempel åpnings og avslutningsdelen følge en standard fra Gardners og 
Valientes tid, mens andre deler kan være improvisert frem i den aktuelle sirkelen. 

Jeg avslutter denne korte presentasjonen med noen ord om neopaganistisk etikk. Et naturlig 
utgangspunkt er The Wiccan Rede (råd), et dikt forfattet av Gardner og ektefellen Doreen Valiente. 
Den mest siterte linjen herfra er: «An it harm none, do what ye will», et uttrykk som gir assosiasjoner 
til thelema.xxxii Karma-loven har sin bakgrunn i østlig religion, men har de siste 150 årene blitt stadig 
mer aktuell i Vesten, først innenfor teosofi, senere i andre sammenhenger. Den er i wicca utformet 
som «den trefoldige lov», som sier at alt en sender ut kommer trefoldig tilbake. Et annet særtrekk er 
en antikommersiell holdning som slår ut i kritikk av «New Age» og alternativmesser. De moderne 
heksene tar for eksempel ikke betalt for innvielser eller ritualer. Videre står natur- og miljøvern 
sterkt, og det arbeides politisk for å verne om den store Gudinna Moder Jord. 

For øvrig vektlegges den enkeltes frihet, noe som kan forstås som et moderne, humanistisk trekk. 
Intern religionsfrihet ivaretas altså innenfor en antidogmatisk religion der deltakerne kan tro hva de 
vil, skape og kombinere sine egne ritualer, og i stor grad legge sin egen mening i dem.  

 
DEL 2 Å SE NEOPAGANISMEN I EN STØRRE SAMMENHENG 

Jeg har gode erfaringer med å bruke en modell som skjelner mellom modernitet og førmodernitet (se 
nedenfor). Her kan en føye til kriterier som gjør det mulig å skille ut det senmoderne, altså den 
seneste fasen av moderniteten – ikke først og fremst som en historisk periode, men som en 
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mentalitet som korresponderer med en historisk fase.xxxii Begrepet «moderne» kommer av modo 
(latin for «nyere») og betegner egentlig noe som er nytt – jamfør «mote». Et moderne samfunn eller 
en moderne kultur preges derfor av endring, og endringene forstås som utvikling eller fremskritt. 
Fordi tabellen ikke åpner for en drøftende tilnærming, forenkler den virkeligheten på grensen til det 
uforsvarlige, men dersom en er klar over det, bør den likevel kunne brukes av elever og lærere som 
vil sortere fagstoff og se etter de store linjene.  

 Førmoderne Moderne 

Modernexxxii Senmoderne 

Korresponderende 
historisk fase 

Middelalderen Fra renessansen av Etter andre verdenskrig 

Framtids-
forventninger 

Ingen dokumentert 
forventning om en 
bedre dennesidig 
framtid 

Framtidsoptimisme 
(teknologiske fremskritt, 
etc.) 

Fremtidspessimisme 
(miljøødeleggelser, etc.) 

Målet med 
menneskelivet 

Hinsidig: evig liv 
hos Gud etter 
døden 

Dennesidig: 
selvrealisering (jf. 
Maslows 
behovspyramide), bidra til 
et bedre samfunn for alle  

Privat lykke i det 
dennesidige? 

Identitet  Individet del av en 
gruppe (eks: 
familien) 

Individuell identitet Plural identitet? 
Identiteten knyttet til 
kroppen? 

Autoritet  Gud (delegerer 
autoritet via en 
hierarkisk 
maktpyramide) 

Gradvis utvikling av 
demokrati, vitenskap 
erstatter religion 

Den enkelte velger selv 
sin autoritet (eks: en 
healer fremfor en lege) 

Typisk religions- 
livssynsform 

Religion  Helhetlig livssyn (eks: 
livssynshumanisme) 

Eklektisk 
religion/livssyn, forsøker 
ikke å få alt inn i et 
system 

Typisk institusjon Kirke Skole/universitet Engleskole? Festival? 
Realityserie? 

Typisk organisering Presteskap Valgt styre Nettverk  

Typisk 
kunnskapssyn 

Sannheten finnes i 
åpenbarte, hellige 
bøker, utvalgte 
personer, etc 

Naturvitenskap  Den enkelte 
skaper/velger sin egen 
sannhet 
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Kunnskapsforvalter Presten Læreren/forskeren  Kursholderen? 

Mediering Bilder: muntlig og 
visuelt 

Skrift: bok, avis, tidsskrift  Bilder igjen: virtuelle 
visuelle rom (eks: TV, 
Internett) 

Redaktør for 
offentlige ytringer 

Kirken/presten Avis-, tidsskrift- eller 
forlagsredaktøren 

Alle er sin egen redaktør 

 

En tabell som dette kan videreutvikles av elevene, som kan øke eller minske antallet rader, kolonner 
og stikkord etter behov. Spørsmålstegn (gjelder særlig det senmoderne) indikerer usikkerhet og 
inviterer til diskusjon. Jeg har lagt inn relativt mange kriterier med henblikk på religion, men jeg 
mener at synet på autoritet og identitet er blant de viktigste kriteriene. 

Hadde tabellen bare hatt kolonner for det førmoderne og det moderne, ville den hjulpet elevene til å 
se neopaganismen som et moderne fenomen, noe som både bekreftes og nyanseres ved hjelp av 
kolonnen for det senmoderne. Det kan være interessant å gå videre, og sammenligne «den 
ordentlige førmoderne paganismen» med den andre størrelsene. I så fall kan noen av kriteriene 
hentes fra Gro Steinsland, som i Norrøn religion (2005) skiller mellom folkereligioner (etniske 
religioner) og universelle religioner. Hun fremhever visse særtrekk ved folkereligionene: 

• Det religiøse er en integrert del av den egne kulturen, og følgelig noe man er født inn i 
• Tyngdepunktet ligger i det kultiske, altså hva man gjør sammen, og ikke i hva man tror på 
• Guder og makter er i stor grad knyttet til landskapet – på andre territorier hersker andre 

guder 
• Folkereligionene viser toleranse for andre folks guder og makter, det har ingen hensikt å 

frelse naboene («de har sitt, vi har vårt») 
• Målet med ritualer og religiøst liv for øvrig er å sikre livet her og nå – det hinsidige er en 

del av det hele, men mer nedtonet enn i de universelle religionene 

I universelle religioner som kristendommen og islam vektlegges derimot 

• ortodoksi – det en tror og erklærer er relativt sett ofte viktigere enn det en gjør 
• en frelser eller formilder som har kommet med et budskap fra en åndelig verden som 

ikke er tilgjengelig for den enkelte utøver 
• at budskapet er universelt, og altså gjelder hele verden 
• misjon som en konsekvens av det universelle perspektivet 
• ofte en verdensfornektende holdning 

Det er vanlig å se paganisme som en eldre og mer primitiv religionsform enn monoteisme, 
sannsynligvis fordi det samsvarer med kristendommens selvforståelse. En interessant øvelse kan 
derfor være å hente kriterier fra humanisme og menneskerettigheter og måle de to religionsformene 
opp imot dem. 

Jeg vil avslutningsvis peke på noen lignende måter å arbeide med neopaganismen på: Den første 
egner seg i og for seg til alle religioner, og innebærer å dekonstruere religionen, redusere den til en 
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enkeltelementer, og undersøke hvor hver enkelt del kommer fra. Jeg har allerede pekt på 
ingredienser som Murrays hypotese (som senere er diskreditert), athamens tibetanske bakgrunn 
(usikker) og inspirasjonen fra O.T.O. (innlysende). I tillegg finner vi i wicca elementer fra miljøvern, 
forskjellige religioner, okkultisme, feminisme og mye annet skrudd sammen til noe helt nytt. 

Andre forslag er å sammenligne retninger innenfor wicca eller sammenligne wicca med andre former 
for neopaganisme.xxxii En kan undersøke ulike nettsteder som promoterer wicca, og bruke 
norskfaglige grep for å vurdere hvor kommersielle de er, hvordan de eventuelt markedsfører seg 
selv, om de har den sammen forståelse av religionen, og så videre. Wiccas festkalender sier som 
nevnt mye om hva denne religionen går ut på, og det kan gi mening å sammenligne den med 
høytidskalendere i andre religioner.  

Helt til sist vil jeg nevne mine personlige favoritter, nemlig alle hjemmealtrene som er avbildet og 
lagt ut på nettet, og som nærmest ber om å bli lest som multimodale tekster. Gjør et bildesøk etter 
for eksempel «wiccan altar», og du vil få en mengde treff som til fulle demonstrerer at wicca er en 
både eklektisk og humoristisk religion.  
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MUNTLIG FORTELLINGSDIDAKTIKK  

”DU TAR DET MED DEG RESTEN AV LIVET DITT”  
 

FRIDUNN TØRÅ KARSRUD 
 

Håper ikke dette bare er begynnerflaks. Hele klassen er helt hekta og er helt klare på at ved denne 

undervisningsformen blir det læring. 

Utsagnet over kom fra en lærer som for første gang hadde prøvd ut muntlig fortellingsdidaktikk i 

klassen sin. Selv har jeg mangeårig erfaring med denne arbeidsmåten i religionsfaget i grunnskolen 

og har sett hva den gjør med elevenes engasjement og involvering i faget. Knapt noe annet skaper 

større motivasjon. Religionenes fortellinger handler om menneskers grunnvilkår, lodder dypt og gir 

mulighet for identifikasjon. Men hvorfor legge vekt på nettopp muntlig fortelling? Hva er det som er 

så spesielt med denne måten å formidle på? Ved å slippe teksten, bruke blikk, kropp og stemme 

skapes det en kommunikasjonssituasjon som er unik; det avgjørende øyeblikk som kan skape 

endring. Det er Kairos i retorikkens terminologi.  Lytting blir en aktiv handling, alle medvirker og 

skaper noe i fellesskap. Historiene får liv. Det er jo også slik det har foregått gjennom århundrene og 

derfor har muntlig fortelling blitt kalt fattigmanns kino. Det er nettopp menneskets unike evne til 

indre bildedanning som blir stimulert, noe som dette utdraget fra et intervju med en 

ungdomsskoleelev kan illustrere: 

Una: Samaritan ja. Da så jeg alltid for meg at han lå i en grøftekant. Eller sånn grus da. At det 
var litt ørk… sånn tørt område. 

Intervjuer: ja. Du ser bilder? 

Una: Jeg ser bilder. Mmm. Det er ikke sånn at jeg ser ord. Eller en bok liksom. Nei, jeg ser 
bilder (Una 9.kl). 
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Det beste med det hele er muligheten til å nå fram til de elevene som av ulike grunner faller ut. Dette 

kan skyldes mangel på motivasjon eller kyndighet når språket er tungt og den skriftlige tekstmengden 

stor.  Gjennom muntlig fortelling skapes en felles opplevelse og felles referanser som bygger 

fellesskap og gir alle et grunnlag for videre bearbeiding av stoffet. Styrken ved muntlig fortelling er at 

denne formen ikke bare henvender seg til intellektet, men representerer en estetisk dimensjon. 

Elever lar seg berøre, noe som igjen kan sette i gang interessante refleksjoner.  Som i dette 

eksempelet hvor en elev gir en skriftlig fri respons etter å ha hørt langfredagsberetningen sett 

gjennom Marias blikk.  

Når jeg hører denne fortellingen, tenker jeg at det er dumt og fælt at et menneske som ikke har gjort 

noe galt, for eksempel Jesus, skal pines til døde. Og til og med folk som har gjort noe galt, fortjener 

heller ikke å bli pint til døde. Og jeg tenker: Tenk hvor fort folk forandrer seg. Først er de så glad i 

Jesus, og neste dag hater de ham, bare fordi noen mennesker fant på noen stygge ting. 

Jeg vil i denne artikkelen dele noen av mine erfaringer med muntlig fortellingsdidaktikk gjennom 

skiftende perioder og læreplaner, og jeg vil skissere noen praktiske metoder og arbeidsmåter jeg selv 

har gode erfaringer med fra klasserommet.  Men først vil jeg fortelle hvordan jeg selv oppdaget 

sprengkraften i den muntlige fortellinga.   

 

OG OPP AV KJELLEREN KOM…… 
Som nytilsatt kristendomslærer på åttitallet havnet jeg i en periode hvor bibelhistoria i stor grad 

hadde måttet vike plassen for troslære og elev- og problemorientert etikk. Mange var de lærerne 

som opplevde at kristendomsundervisninga ble tørr og hverdagslig. At det var vanskelig å engasjere 

elevene (Haakedal 98). En interessant stemme i denne sammenheng er den tyske pedagogen Thomas 

Ziehe som hevder at ungdom ikke lenger tilfredsstilles av å trekke inn hverdagsverdenen. Tvert imot 

gjelder det å innføre alternative betydningsfulle motverdener, altså et innslag av fremmedhet. Denne 

kan man bl.a. finne i fiksjonene og fortellingene (Ziehe 2001). Optimistisk steg jeg inn i klasserommet 

første time for å prøve å engasjere elevene med utgangspunkt i et oppslag i læreboka. Jeg slepte meg 

ut igjen. Null interesse. Etter noe sånn som tre skoletimer, kastet jeg alle lærebøker i femte veggen 

og trasket  ned i skolens støvete kjeller. Der hadde jeg tilfeldigvis fått øye på de gamle 

bibelfortellingsplansjene. Lettere falmet var de, med matte mørke farger. Dramatiske så det holdt. 

Jesus i Getsemane, Jacob med geiteskinn rundt armen idet han lurer Isak. Og bak teltduken sto Sara 

og lo. I samme sekund jeg bar dem inn i klasserommet flokket elevene seg rund dem som bier rundt 

en honningkrukke. Stammen var samlet.  Beretningen tok til. Bare bålet manglet. Og slik gikk det til at 

jeg for fullt oppdaget fortellingsdidaktikken.  
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Og aktualiseringa?  «Det er liksom Rosenborg er David og Manchester Goliat!» Dette sa en 

fotballentusiast i klassen min etter å ha hørt den dramatiske historien dagen før.  Alle forsto hva han 

mente. 

 
L-97 ET GOSEN FOR FORTELLERE  

Så kom den narrative bølgen på 90-tallet. Kanskje ut fra erkjennelsen av at viktige deler av 

kulturarvens røtter lå gjemt i nettopp religionens fortellinger. Og at for å forstå uttrykk som florerte i 

aviser og andre medier som ”Sareptas krukke,”” være på en Uriaspost ” ”og ”ørkenvandring” måtte 

en kjenne fortellingene.  Dette var fortellinger som tidligere var allemannseie, men som på kort tid så 

ut til å ha gått i glemmeboka. Det handler om felles koder. Sylvi Penne uttrykker det slik: «Det finnes 

en ramme av innforståtthet i alt som ytres. De små kulturelle tegnene, de språklige bildene. Disse gir 

en følelse av å være inkludert. De gir tilhørighet» (Sylvi Penne 2001). Da L97 ble innført, hadde 

sammensetningen av befolkningen i stor grad endret seg siden den forrige læreplanen ble lansert. 

Det flerkulturelle klasserommet var mange steder blitt en realitet. Dette forsøkte læreplanen å ta 

høyde for ved både å gi de nyankomne del i norsk kulturarv og kulturelle koder, og samtidig invitere 

dem til å bidra med sine egne fortellinger og tradisjoner. For fortellingsdidaktikken bød dette på 

spennende problemstillinger.  Her skulle arven fra ulike tradisjoner formidles. Særlig ble dette 

aktualisert for lærerne som skulle undervise i det nye KRL-faget.  I beste fall ville de ulike gruppene få 

bekreftet sin egen religiøse og kulturelle arv, samtidig som alle ville få kjennskap til hva de andre 

hadde i bagasjen, noe som ville kunne føre til dialog og felles forståelse hvis fagets intensjon ble 

oppfylt.  

Den narrative bølgen som preget Læreplanen av 97 nedfelte seg både i den generelle delen og ikke 

minst i selve fagplanen for KRL. Den siste var som kjent svært så detaljert helt ned til den minste 

historie og skaffet en del hodebry for pliktoppfyllende lærere vant til å følge lærerveiledninger. For 

hvem i huleste hadde hørt om Bileams esel?  En historie som for øvrig gikk rett hjem hos elevene. 

I forbindelse med innføringa av L97 ble det utgitt en kildesamling med fortellinger fra alle religionene 

som var et reint skattkammer for oss som lette etter noe annet enn de forkortede og anemiske 

variantene vi fant i de fleste lærebøkene. Disse ble sendt i gjennomillustrerte praktutgaver til alle 

grunnskoler i landet og var (er) virkelig en utømmelig Sareptas krukke.   

 
KUNNSKAPSLØFTET – UT I ØRKENEN IGJEN? 

Men hva nå da?  Med Kunnskapsløftet? Er det over og ut med fortellingsdidaktikken? 

Heldigvis ikke! Fram til nå har L-97s generelle del vært retningsgivende med sin vekt på fortellingene 

som kilde til både kulturell identitet og livstolkning. Forhåpentligvis blir dette videreført i den 
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pågående revisjonen.  I fagets formål i gjeldende KRLE-plan ser en at det er mye som er videreført i 

forhold til vektlegging av kulturarv og felles referanserammer. 

Det er når en kommer til hovedområdene i planen at nyorienteringa blir synlig. Planen er i det hele 

tatt mer generell og gir ingen konkrete eksempler fra fortellingsstoffet. De mest velvillige vil si at den 

gir læreren en større frihet til selv å velge. Men uansett har nok Bileams esel måttet traske inn i 

glemselens mørke igjen. Synd!   

Når vi ser på kompetansemålene for ungdomstrinnet, er det tydelig at hovedvekten ligger på en mer 

akademisk tilnærming til faget hvor drøftinger og  refleksjon  er sentralt(K06).   Emnene er mange og 

tidspresset stort. Så hvordan kan vi rettferdiggjøre å rydde rom for den muntlige fortelling også her?  

Ser vi på hva læreplanen sier om muntlighet som grunnleggende ferdighet i KRLE, vektlegges 

imidlertid fortellinga særskilt som muntlig uttrykk. Men for at elever skal lære å fortelle, trenger de 

opplæring og lærere som er gode modeller. 

 

Når det gjelder VG3, er planen faktisk mer eksplisitt. Her står det blant mye annet at elevene skal 

kunne presentere og drøfte myter, fortellinger og ritualer, og de skal også presentere religionenes 

kunst og materielle uttrykk.   Den beste måten å presentere fortellinger og myter på er naturlig nok å 

kunne fortelle dem muntlig. Religiøse ritualer er også stor grad knyttet til fortellinger og det samme 

gjelder ulike kunstuttrykk.  

Under avsnittet om tilpasset opplæring står det at for å komme elevenes religiøse og livssynsmessige 

bakgrunn i møte skal det benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter (Kunnskapsløftet 06). Det 

er da også variasjon svært mange elever betoner viktigheten av i intervju om undervisningsmetoder 

(Repstad 2016).  Her vil muntlig fortelling kunne få sin naturlige plass. 

 
ET ALDRI SÅ LITE FORTELLERKURS 

Jeg vil nå kort beskrive en framgangsmåte jeg bruker for å lære elever og studenter å fortelle muntlig 

med utgangspunkt i skriftlig tekst. Den samme arbeidsmåten bruker jeg selv når jeg forbereder meg 

til å fortelle for elevene.  

Først skal man lese gjennom fortellinga et par ganger for så å legge den bort og notere de viktigste 

hendelsene ved bruk av stikkord.  En bør ikke overstige mer enn 7/8 punkter. Deretter skal en notere 

viktige substantiv, ikke for mange. Det dreier seg om gjenstander, dyr eller mennesker som er 

sentrale og som hjelper til å støtte hukommelsen. Så skriver en ned de viktigste verbene og til slutt 

følelser en gjenkjenner i fortellinga. Neste steg er å visualisere historien gjennom å lage en enkel 

tegneserie hvor en tar med de viktigste episodene. Dette trenger ikke å være tidkrevende og krever 

absolutt ingen spesielle tegneferdigheter. Strektegninger holder lenge.  
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Når dette forarbeidet er unnagjort, er det bare å sette i gang å fortelle. For å sikre at en har fått på 

plass kjernen i fortellinga, kan man holde på til en har klart å fortelle historien på 2 minutter.  

Deretter kan det være lurt å lese gjennom teksten på nytt før en igjen prøver å fortelle historien i sin 

helhet. Dette dreier seg ikke om pugging, men om å fortelle med sine egne ord. For å få flyt i 

fortellinga, bør man fortelle den gjennom noen ganger før en forteller til andre.  

Med utgangspunkt i historien om Hagar og Ismael som blir forlatt i ørkenen, vil jeg vise et eksempel 

på den skriftlige delen av forarbeidet. Dette er en viktig fortelling, fordi den også forklarer 

bakgrunnen for muslimers pilgrimsvandringer mellom de to fjelltoppene Al-Marva og Al-Safa i 

Mekkadalen hvor man fortsatt kan få hellig vann fra kilden Zamsam.  Her bruker jeg den muslimske 

versjonen av den gammeltestamentlige fortellinga om Hagar og Ismael. (Kildesamling til 

kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Bind 1.(1999))  

Hovedpunkter i handlinga: Oppbrudd, dalen, forlatt, speiding etter vann, kilden, reddet. 

Viktige substantiv: Ørken, skinnsekk, fjelltopper, engel, beduiner. 

Verb: Tørste, gå, rope, speide, oppdage. 

Følelser: Angst, tillit, fortvilelse, håp, lettelse. 

 

Tegneserie 

 



27 
 

                                                                                                                                                                                     
 

Når man holder et slikt fortellerkurs i klassen, kan det være hensiktsmessig å la elever parvis arbeide 

med samme fortelling, da det ofte øker motivasjonen og letter arbeidet. Da er det viktig at begge 

skriver ned punktene og også lager sin egen tegneserie.  Læringspartnerne kan også fortelle 

kortversjonen av fortellinga for hverandre. Da kan de hjelpe hverandre hvis viktige moment faller ut. 

Når elevene har lest igjennom historien på nytt og skal prøve å fortell alt de husker, kan man sette 

dem sammen med en ny partner som har en annen fortelling, eller i større grupper. På den måten får 

de tilgang til flere fortellinger.  

Det sier seg selv at dette arbeidet krever mer tid enn en skoletime. Læreren bør starte med å fortelle 

muntlig, for deretter å modellere framgangsmåten med utgangspunkt i fortellinga før elevene settes 

i gang. Hele opplegget lar seg gjennomføre i løpet av en dobbeltime hvis intensiteten er høy. Ved å 

bruke tid på å lære denne arbeidsmetoden, vil elevene få en strategi de også kan bruke i andre 

muntlige presentasjoner.  

 
Å ARBEIDE MED JESUSFORTELLINGER  

 

Framgangsmåten som er beskrevet foran passer bra til mye av fortellingsstoffet fra de ulike 

religionene.  Å arbeide med Jesusfortellinger fra det Nye testamentet byr på helt andre utfordringer. 

De er ofte svært knappe slik de foreligger i skriftlig form. Man må kunne anta at de ble fortalt i en 

svært mye frodigere og fargerik versjon da de verserte på folkemunne. Jeg har gode erfaringer med 

diverse fortellerøvelser for å prøve å komme på sporet av sprengkraften i disse fortellingene. Mange 

av dem var jo virkelig oppsiktsvekkende og svært provoserende. F.eks. var Sakkeus åpenbart ikke et 

lite stakkars mobbeoffer det var grunn til å synes synd på, men derimot en forræder som tjente seg 

søkkrik på andres bekostning. Ikke rart folk ble forarget. 
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Tegnet av Kristin (12 år) 

 

Jeg vil kort skissere en arbeidsmetode jeg lærte da jeg studerte muntlig fortelling og som jeg  har 

brukt mye i felten.  Her har deltakerne hovedsakelig vært studenter, men den kan lett overføres til 

VG3 og også til ungdomstrinnet. 

Man deler elevene i grupper på 3 eller 4 og gir hver gruppe den samme korte fortellinga fra N.T. 

Eksempler kan være: Sakkeus, Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, Bryllupet i Kana, Peters 

fiskefangst, Jesus vekker opp Jaris datter m.m. 

 

Man gir hver elev rollen til en skikkelse i fortellinga, bortsett fra personen Jesus som jeg av respekt 

har valgt å holde utenfor. Så skal hver person fortelle sin versjon av fortellinga til hverandre. En av 

rollene som inngår uavhengig av fortelling er byens verste sladrekjerring eller mann med samme 

tilbøyelighet.  I denne rollen skal man smøre på og legge ut om det uhørte i det som skjedde. Dette 

hjelper gruppa til å få historiene ned på jorda i virkelighetens verden med sand og støv og svette der 

de faktisk utspant seg.  Til slutt kan man danne nye grupper hvor man forteller hverandre sine 

respektive historier og prøver å trekke inn flest mulig perspektiver. Dette er selvsagt en noe 

uforutsigbar arbeidsmåte avhengig av mange faktorer og kan også bli en balansegang i forhold til 

respekt for fortellingsstoffet, da enkelte kan ta rollen sin litt for mye ut. Men det er spennende, kan 

gi nye synsvinkler og stort engasjement. 

 
FORTELLINGER SOM UTGANGSPUNKT FOR ETISKE OG FILOSOFISKE SAMTALER 

De fleste lærere har erfart hvor vanskelig det kan være å få alle elever engasjert i samtaler og 

diskusjoner om etiske problemstillinger. Å bruke religionenes fortellinger kan være et godt 
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utgangspunkt om en legger opp til  arbeidsmåter som trekker inn hver enkelt elev. Her kan man 

forøvrig også bruke fabler, folkeeventyr og dilemmahistorier.   

 

Om elevene har lært teknikker for å kunne fortelle muntlig, kan de få hver sin fortelling som de skal 

fortelle for en gruppe medelever. Jeg vil i det følgende skissere et opplegg jeg selv har brukt for å 

sette i gang slike diskusjoner. Dette er en modell jeg lærte på et kurs med den svenske filosofen 

Göran Hemberg i 2009, som jeg har forenklet for bruk i klasserommet. Den egner seg godt for elever 

på ungdomstrinnet og i videregående skole. 

 

Hver elev får utdelt en fortelling som de skal forberede for å kunne fortelle muntlig. For å lette denne 

arbeidsprosessen , kan det være hensiktsmessig at to elever arbeider sammen med den samme 

fortellinga. De kan etterpå gå til forskjellige grupper for å fortelle.  

 

Om det er grupper på f.eks. 4 elever, skal hver av dem fortelle sin historie. Elevene kan også ha 

forberedt fortellingene sine som hjemmeoppgave. 

Hver elev har en plakat hvor tittelen på hans eller hennes fortelling står, og alle deltakere får utdelt 

post-it - lapper. Etter hver historie skal deltakerne umiddelbart skrive på ulike lapper hva de 

opplevde som det sterkeste bildet, hvor de opplevde det viktigste vendepunktet i historien og til slutt 

hva slags tema de finner i fortellinga. Deretter skal alle lese høyt det de har skrevet og feste post-it-

lappene på riktig felt på plakaten. 

 

Navn på fortellinga 

«Jeg var der» 

Det sterkeste bildet 

«Og akkurat da» 

Vendepunkt i fortellinga 

Tema 

 

 

Til slutt skal gruppa bli enige om hvilken historie de skal gå videre med som utgangspunkt for 

samtale. Styrken med denne inngangen til samtaler er at de fleste lettere lar seg engasjere når 
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aktuelle tema settes i en sammenheng hvor man kan drøfte dem ut fra hendelsene i en historie. 

Dette vil kunne hjelpe også dem som i utgangspunktet ikke er så sterke på å abstrahere. Deltakerne i 

en gruppe hvor jeg praktiserte metoden fant følgende tema etter å ha hørt bibelfortellinga Jakob 

lurer til seg farens velsignelse: svik, løgn, morskjærlighet, svindel, misunnelse, sammensvergelse, hat, 

og konsekvensene av favorisering. Når eleven har stemt over den fortellinga de vil gå vide med, kan 

selve samtalen begynne. Læreren kan plukke ned lapper fra plakaten og be eleven som har skrevet 

den forklare og utdype det som står der. Så kan ordet stilles fritt. Læreren er ordstyrer og passer på 

at alle synspunkt som er knyttet til tema på den aktuelle lappen få komme til uttrykk før en går 

videre til neste lapp og tema. Fordi alle elevene har klistret på lapper, vil alle komme til orde. Dette 

er vesentlig.  

 

Svært mange av religionenes fortellinger berører som tidligere nevnt menneskets grunnvilkår, så 

temaene vil nærmest stå i kø.  En interessant fortelling i en slik sammenheng er historien om den 

unge prins Siddartha som blir konfrontert med den brutale virkeligheten i fortellinga «Siddartha 

opplever livets realiteter  fra buddistisk tradisjon (Kildesamling til kristendomskunnskap med 

religions- og livssynsorientering. Bind 2, 1999).   

Ellers er de gammeltestamentlige fortellingene som i eksempelet over spekket av dramatikk og 

intriger, noe som gjør hotell Cæsar til reine solskinnshistorier.  

 
Tegnet av Kristin 12 år. 

 
”DU TAR DET MED DEG RESTEN AV LIVET DITT” 

Jeg vil avslutte med en oppfordring til lærere om selv å ta muntlig fortelling i bruk i sin undervisning 

uansett på hvilket trinn man befinner seg i skoleløpet. Svært mange elever vil ha glemt sentrale 

fortellinger man forutsetter at de har kjennskap til og som danner bakteppe og grunnlag for mange 

av religionenes dogmer og læresetninger.  Å gjenkjenne ord og utrykk, for ikke å snakke om 
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intertekstuelle hentydninger som skjønnlitteratur og filmer er spekket med, er en viktig del av en 

kulturell kompetanse, og disse har svært ofte sitt utspring nettopp i religionenes ulike fortellinger.  

 

Når læreren selv skal fortelle, krever det selvsagt tid til forberedelse og øving. Men det er virkelig 

verd strevet. Det vet den som har prøvd det. Stemningen i klasserommet kan endres i brøkdelen av 

et sekund, oppmerksomheten være total. Slike magiske øyeblikk kan føre til  fornyet interesse og 

læring, og også by på den variasjon  elever etterspør. I tillegg kan de gi opplevelser for opplevelsenes 

egen skyld, noe vi ikke må undervurdere i disse tider hvor alt skal måles. Det handler også om 

danning. Fortellinger som har gjort inntrykk, kan sette varige spor . Jeg vil gi en av mine tidligere 

elever det siste ordet. Dette uttrykte hun i et intervju om hva hun hadde fått ut av muntlig fortelling i 

sitt skoleløp.  

”Du tar det med deg resten av livet ditt. Og det sitter jo som regel. Du husker det jo.” 
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FRA ARKIVET 

FELTARBEID: RELIGION I NÆRMILJØET 
LINA SNOEK 

 

I Religion og livssyn nr.2, 2012 skrev jeg om erfaringer med feltarbeid i religionsfaget, som vi da 
hadde gjennomført en gang på Frogn vgs. Etter et par års pause tok vi opp igjen denne oppgaven, og 
nå er den blitt en tradisjon som både elevene og vi lærerne setter stor pris på. Her er noen 
oppdaterte tanker rundt dette opplegget.  

Vi har to hovedtanker bak feltarbeidet: for det første å gjøre elevene bevisste på mangfoldet i 
religiøse uttrykk som til enhver tid utspiller seg rundt dem. For det andre å få dem til å bli kjent med 
tenkemåten i faget og bruke fagterminologien selvstendig så tidlig som mulig. 

I læreplanen står det blant annet at elevene skal kunne presentere religions- og livssynsmangfoldet i 
lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge, diskutere ulike religionsdefinisjoner, presentere og drøfte 
ulike dimensjoner ved religionene og drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid. Definisjoner og 
dimensjoner kan bli litt abstrakt for elevene, men blir forhåpentligvis litt mer virkelighetsnært for 
dem når vi kombinerer innarbeiding av begrepsapparatet med å undersøke hva som rører seg i 
nærmiljøet. 

På Frogn er all undervisning lagt i fagdager, noe som innebærer at alle de tre uketimene i religion er 
lagt til samme dag. Vi setter som regel av fem uker til introduksjonsdelen til faget: to fagdager til 
introduksjon av fagbegreper og forberedelse til feltarbeid, en fagdag til selve feltarbeidet og to 
fagdager til fremføringer og refleksjonsnotat. Elevene bruker ikke nødvendigvis akkurat den tiden 
som er satt av til feltarbeid, til selve feltarbeidet. Rent praktisk er det ikke alltid at det er mulig å 
besøke en religiøs organisasjon midt på dagen en hverdag, i hvert fall ikke hvis man skal overvære en 
rite. Her må vi altså være litt romslige. Samtidig er det viktig at de skriver logg den dagen de har fått 
satt av til feltarbeidet, forteller hvor langt de har kommet og spør om ting de lurer på. Og selvfølgelig 
må de få rask respons. 

mailto:Fridunn.t.karsrud@uia.no
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Våre elever går i grupper på to til tre. For å forhindre at noen faller for fristelsen til å seile på andres 
arbeid setter vi som et vurderingskriterium at de fordeler fremføringen godt seg imellom. Elevene får 
beskjed om at de i utgangspunktet ville få en felles vurdering, men at vi åpner for individuelle 
karakterer dersom det skulle vise seg å være nødvendig. Det blir det stort sett ikke. Vi velger å sette 
måloppnåelse (høy/lav/middels) og ikke karakter på dette prosjektet, blant med tanke på at det er et 
gruppearbeid der innsatsen til gruppemedlemmene kan variere noe.  

Når det gjelder valg av religiøst fenomen å oppsøke lar vi elevene få nokså vide rammer. Noen vil 
gjerne benytte anledningen til å oppsøke grupper som de oppfatter som litt aparte, som Jehovas 
Vitner eller Scientologikirken, mens andre intervjuer en religiøs familie de kjenner eller ser etter 
religiøse trekk ved yogasenteret eller snowboardklubben sin. Ved å la dem få velge selv får vi spilt på 
nysgjerrigheten deres, og når enkelte av fenomenene de oppsøker befinner seg i randsonen av hva 
som kan kalles en religion, får vi også sett religionsdefinisjonene i praksis. 

Vi setter altså av to fagdager (altså seks skoletimer) til fremføringer av feltarbeid, noe som kan høres 
mye ut. Imidlertid er det viktig for oss at de fremfører for hverandre og ikke bare for læreren, for at 
de skal bli bevisste på det religiøse mangfoldet rundt seg og lære av hverandre. Når vi setter av to 
fagdager får vi tid til spørsmål og kommentarer etter hver fremføring, og her ligger det mye læring og 
refleksjon. Det går også an å gi elevene i oppgave å gi respons til hverandre for å sikre seg at de lytter 
aktivt. Etter fremføringene skriver hver elev et refleksjonsnotat, med tanker om hva religion er og 
gjør, hva de har lært om det religiøse mangfoldet i nærmiljøet og hvordan de har opplevd det å 
utføre et feltarbeid.  

Et alternativ til fremføringer kan være innlevering av et produkt, for eksempel digital fortelling. Vi 
prøvde ut dette i fjor, men jeg var ikke like fornøyd med resultatet som ellers. Det ble vanskeligere å 
vurdere hvor godt gruppemedlemmene hadde fordelt oppgaven seg imellom, og når de ikke hørte 
hverandres beretninger, fikk de ikke det samme blikket for mangfoldet i lokalmiljøet. Det går likevel 
an å prøve en slags kombinasjon? 

Avslutningsvis vil jeg si at selv om feltarbeid kan være et tidkrevende prosjekt, er læringsutbyttet 
stort for forståelsen av faget. Begrepsapparatet, bruken av de ulike dimensjonene og forståelsen av 
religionsdefinisjonene synes jeg jevnt over blir bedre i kull der vi har hatt feltarbeid enn når vi ikke 
har tatt oss tid til dette. Vi opplever at det å utforske religion i nærmiljøet blir en fin måte å få opp 
nysgjerrigheten for faget, og på mange måter også en døråpner for å forstå at religion er så mye 
forskjellig, avhengig av hvilke definisjoner man tar utgangspunkt i. 

 
FELTARBEID: RELIGION I NÆRMILJØET 

Dere skal besøke en religiøs organisasjon eller et religiøst fenomen som finnes i nærmiljøet deres. 
Her skal dere intervjue en representant og, hvis mulig, overvære en rite. Formålet med opplegget er: 

• å lære om viktige begreper og temaer i faget religion og etikk 
• å lære om ulike tilnærminger til fenomenet religion (innenfra-utenfra-perspektiv, 

substansielle og funksjonelle religionsdefinisjoner, dimensjoner ved religion) 
• å kartlegge religion i nærmiljøet 
• å trene på å bruke religionsvitenskapelige metoder til å forstå hva religion er, hva religion 

gjør og hvordan vi kan sammenlikne ulike religioner 

Dette skal dere presentere for klassen: 
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1. En kort presentasjon av den religiøse organisasjonen/fenomenet. Hvor holder den/det til? Hvor 
lenge har det holdt til i nærmiljøet deres? Hvor mange medlemmer regnes inn? Vil dere kalle 
organisasjonen/fenomenet monoteistisk? Polyteistisk? Ateistisk? Panteistisk? Holistisk? Begrunn. 

2. En presentasjon av personen dere snakket med, hva han/hun fortalte om sitt forhold til 
religionen/organisasjonen/fenomenet, hvor ofte personen praktiserer religionen, hvor, når og med 
hvem. Aktuelle dimensjoner: alle de sju kan trekkes inn her. 

3. En kort beskrivelse av bygningen/stedet dere besøkte. Er det for eksempel en kirke med lange 
tradisjoner i nærmiljøet, et nybygg (kanskje kontroversielt?), et omgjort bygg, hjemme hos noen? 
Hvordan er utsmykningene og symbolene, hvordan viser de hva de står for ved hjelp av materielle 
elementer? 

4. En kort beskrivelse av riten dere overvar. Hvem deltok? Hvor viktig er denne riten i religionen/ 
organisasjonen, og hva er formålet med den? Er det en overgangsrite, en kalenderrite, en 
hverdagsrite? Begrunn. 

5. Forklar hvorfor organisasjonen/fenomenet kan kalles en religion eller hvorfor det eventuelt ikke 
kan det. Drøft ved hjelp av ulike definisjoner og dimensjoner (se læreboka).  

6. Oppsummer med egne tanker rundt det dere har opplevd. 

Husk å oppgi kilder! Tidsramme for fremføringen: Ca. 10 minutter. 

Presentasjonen deres er god når dere: 

• dekker alle de seks hovedpunktene 
• fordeler fremføringen godt mellom deltakerne 
• presenterer klart og tydelig, med god struktur i oppbyggingen 
• fremhever sentrale poenger ved organisasjonen/fenomenet 
• bruker fagbegrepene tydelig og relevant  
• viser forståelse for tankene til dem dere har snakket med, og gjengir dem på en respektfull 

måte. Dersom dere har innvendinger mot deres tanker, må disse begrunnes saklig. 
• viser selvstendige og velbegrunnede tanker rundt det dere har opplevd under feltarbeidet 

 

Lina Snoek er lektor ved Frogn vgs. E-post: linaesnoek@gmail.com 
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I denne artikkelen berøres tilbakemelding som strategi innenfor vurdering for læring. Hvordan 
læreren gir tilbakemelding til elevene har en stor effekt på læring,  ifølge Hattie og Timperlys artikkel 
«The power of feedback». Vi skal se nærmere på hvordan man som RE-lærer kan benytte 
tilbakemelding på en effektiv måte. Elevene har krav på tilpasset tilbakemelding i følge 
vurderingsforskriftene, men hvordan skal vi gjøre dette i RE-faget? Denne artikkelen er basert på min 
masteravhandling «En empirisk studie av tre faglæreres perspektiver på vurdering for læring i 
religion- og etikkfaget»,  2015.  

 

THE POWER OF FEEDBACK  

I denne artikkelen vil jeg presentere de fire tilbakemeldingsnivåene fra Hattie og Timperlys artikkel 
«The power of feedback». Etter dette vil jeg vise to eksempler fra min analyse og avlutte med noen 
refleksjoner. Denne modellen fokuserer på innholdet i en tilbakemelding. 

Figur1: Utdrag fra tilbakemeldingsmodellen for effektiv tilbakemelding, Hattie og Timperley 2007:87 

TILBAKEMELDINGER PÅ OPPGAVEN ELLER PRODUKT  

Det første nivået handler om tilbakemelding på selve arbeidet eller produktet. Med andre ord hvor 
godt det som foreligger er utført (Hattie og Timperley 2007:90). Fokuset ligger på å korrigere riktige 
eller gale svar på besvarelsen, og kan derfor kalles korrektiv tilbakemelding. Ifølge Hattie og& 
Timperley som henviser til Airasian 1997, er ca. 90 % av læreres spørsmål siktet mot 
informasjonsnivået. Det vil si at læreren blander korrektiv tilbakemelding med tilbakemelding på 
person. For eksempel «Du har svart riktig på oppgaven, så du er en flink elev». 
Oppgavetilbakemeldinger er mest effektive når de handler om elevenes feiltolkninger om en 
oppgave og læreren forklarer hvorfor (Hattie og Timperley 2007:91). Problemet med 
oppgavetilbakemelding er at det er vanskeligere å overføre til en annen oppgave ved å generalisere. 
For mye tilbakemeldinger på oppgavenivå kan få elevene til å tenke mer på kun målet framfor 
prosessen. Winne og Butler (1994) hevder at utbytte av oppgavetilbakemelding avhenger sterkt av 
om eleven er bevisst på hva slags tilbakemelding hun/han får, har en endringskompetanse og er 
strategisk i valg av læringsstrategi (Hattie og Timperley 2007:91). Det vil si at eleven forstår 
tilbakemeldingen, klarer å endre oppgaven, og utvikler en hensiktsmessig læringsstrategi. 
Tilbakemeldingen kan ha lav eller høy kompleksitet. Forskning viser at enklere tilbakemeldinger har 
større effekt enn komplekse tilbakemeldinger (Hattie og Timperley 2007:92). Forskning viser at 
individrettet tilbakemelding er mer hensiktsmessig enn grupperettet tilbakemelding. Dette er på 
grunn av at misforståelser fremtrer i større grad når flere elever skal få tilbakemelding samtidig 
(Hattie og Timperley 2007:93). For eksempel kan læreren gi tilbakemelding til elevene om at 
«gruppa» har hatt en effektiv og fruktbar prosess, samtidig som en av elevene på gruppa ikke har 
deltatt like mye som de andre. Som tidligere nevnt forekommer det svært mye tilbakemelding kun på 
oppgavenivå. Dette kan føre til at elevene tenker mer kortsiktig og ikke utvikler fruktbare 
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læringsstrategier. Det kan igjen resultere i mye prøving/feiling med hensyn til metoder, framfor de 
kognitive sammenhengene mellom læring, undervisning og tilbakemelding (Hattie og Timperley 
2007:92). 

TILBAKEMELDING PÅ PROSESS 

Prosessnivået retter fokuset mot utførelsen av oppgaven og prosessen (Hattie og Timperley 
2007:93). Det vil si hvilke strategier eleven benyttet seg av for å fullføre oppgaven, og hva som var 
hensiktsmessig for prosessen. Feilsøking eller evaluering av prosessen er nødvendig når eleven ikke 
kommer videre. Kanskje en også må bytte strategi i prosessen for å nå målet. Et eksempel kan være 
at en elev skal ha en framføring i RE-faget og leser mye faktainformasjon om islam i forkant. Når 
eleven skal ha en liten testframføring for læreren, har eleven ikke øvd på å presentere emnet muntlig 
og forklarer seg upresist selv om hun/han har kunnskapene. Da kan læreren for eksempel gi en 
tilbakemelding om at eleven kan snakke mer med medlever om temaet og samarbeide med andre 
elever for å øve seg til framføringen. Læreren kan stille eleven spørsmål som får eleven til å evaluere 
hvorfor det gikk som det gikk. Da er det mulig at eleven selv sier at han/hun har lest for mye på 
egenhånd, og derfor ikke hatt riktig strategi mot framføringen. Tilbakemeldinger på prosessnivå 
synes å være mer effektivt enn på oppgavenivå når det gjelder å styrke forståelsen av egen læring. På 
dette nivået er det viktig at elevene vurderer sine strategier for å kunne iverksette mer innsats for å 
nå målet (Hattie og Timperley 2007:93). Råd og tips er svært nyttig i denne prosessen når det hjelper 
elever å forkaste feil kunnskap og utvikle nye gode læringsstrategier.  

 

TILBAKEMELDING PÅ SELVREGULERING  

Det tredje nivået handler som hvordan eleven evaluerer og regulerer sin egen læring gjennom 
tilbakemelding fra lærer (Hattie og Timperley 2007:93). Oppsummert handler dette nivået om 
selvdisiplin, selvledelse og selvkontroll, som vil si en blanding mellom selvtillit, kontroll og 
engasjement. Innenfor selvreguleringsnivået er det seks viktige aspekter. Det føreste handler om 
elevens indre tilbakemeldinger og evnen til å evaluere seg selv (selvvurdering). Det andre handler om 
vilje fra eleven til å investere energi i identifisering av tilbakemeldingene. Det vil si å forstå hva 
tilbakemeldingen handler om og hvordan eleven kan utvikle en fruktbar læringsstrategi for å benytte 
tilbakemeldingen. Hvordan eleven håndterer tilbakemeldingen finner vi som et tredje aspekt. Dette 
aspektet omhandler hvordan en elev som ikke bryr seg om å lese for eksempel en skriftlig 
tilbakemelding heller ikke får et utbytte av den. Videre finner vi graden av tillit eller sikkerhet av 
responsen nøyaktighet. Det vil si at eleven stoler på at den informasjon eleven får av lærer er riktig 
og tilliten eleven har til læreren for å stole på tilbakemeldings relevans.  Hvordan en elev regulerer 
seg selv, henger sammen med hva eleven oppfatter som suksess eller fiasko av tilbakemeldinger. 
Dette er svært forskjellig for hver enkelt elev. Det siste aspektet er hvor flink eleven er til å søke hjelp 
hos læreren eller andre for å komme videre i prosessen (Hattie og Timperley 2007:94-96).  

 

TILBAKEMELDING PÅ PERSON 

Det siste nivået handler om å gi ros og kommentarer som flott, god innsats, bra resultater til eleven. 
Disse er mer eller mindre verdiløse sett i forhold til læringsprosessen, påstår Hattie & Timperley 
(2007). Høylytt ros som alle hører kan virke demotiverende ifølge Hattie & Timperley (2007). Ros er 
ifølge tidligere metaanalyser mindre effektive på selve læringsprosessen. Dette nivået er ikke 
inkludert fordi det er så effektivt, men på grunn av at mange lærere benytter dette nivået som en 
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stor del av sin tilbakemeldingskultur (Hattie og Timperley 2007:96). Det vil si ros som ikke forklarer 
hvorfor prestasjonen var bra. Det er forskjell på for eksempel «du er flink» og «refleksjonene du 
skrev i din oppgave, og måten du samtaler om religioner i klasserommet er flott. Du er en dyktig 
person». Da er rosen forankret i noe verdifullt og eleven kan lettere forstå hvorfor læreren synes 
eleven var dyktig (Hattie og Timperley 2007:96-97).  

 

ANDRE ASPEKTER VED MODELLEN  

De tilbakemeldingene hvor målet er å flytte elevenes fokus fra oppgave til prosess og deretter fra 
prosess til selvregulering, er mest effektive (Hattie og Timperley 2007:91). Det vil si en kombinasjon 
av flere nivåer samtidig for å få en effektiv læring.  

Det finnes flere utfordringer ved modellen og ved det å gi tilbakemelding til elever. Tidsspennet av 
tilbakemeldingen kan derfor forekomme umiddelbart eller forsinket. Dette kan gjøre en forskjell for 
hvor effektiv tilbakemeldingen er. Ifølge modellen er tidspunktet tilbakemeldingen kommer viktig for 
hvor effektiv den er. Kommer tilbakemeldingen for sent, kan den være mindre effektfull. Hattie og 
Timperley henviser til forskning på tidsspenn. Oppsummert har ofte umiddelbar tilbakemelding hatt 
større effekt enn forsinket, men dette kan variere med vanskelighetsgrad på tilbakemeldingen 
(Hattie og Timperley 2007:98).  

Eksempel på prosessnivå 

I en interaksjon mellom lærer og elev kom det fram en hendelse i det første intervjuet som fascinerte 
meg. L1 forteller om et møte med en elev som heller ønsket å sitte alene på et grupperom og lese 
læreboka, framfor å delta i undervisningen. Dette ville eleven gjøre for å få en bedre karakter. Eleven 
hadde ikke hatt noe undervisning med L1 tidligere. L1 beskriver «Så gikk vi da på et grupperom, og så 
forklarer jeg at dette faget her handler om det å kunne se noe underveis, i stedet for å ha lest i boka. 
Det skal være holdningsskapende,  det er en prosess». Videre samarbeidet hun med eleven,  og de 
ble enige om en avtale. Hun spurte om eleven heller kunne komme tilbake om to uker og vurdere det 
da. Etter de to ukene ville eleven bare være med i undervisningen. Læreren konkluderer med at hun 
må møte elevene på alvor, når eleven påstår at de har en læringsstrategi. Samtidig må hun forklare 
eleven intensjonen med RE-faget og utbyttet ved klasseromsundervisning.   

Dette eksempelet omhandler en interaksjon mellom lærer og elev, hvor læreren bemerker 
intensjonen med faget. Samtidig har eleven en egen oppfatning om effektiv læringsstrategi ved 
selvstendig arbeid. Dette kan kanskje fortelle noe om selvstendigheten til enkelte elever og at de har 
klare mål for sin læringsprosess. Eksempelet kan vise noe om tilbakemeldingsdialogen mellom lærer 
og elev, hvor de blir enige om å samarbeide. Læreren gir råd om å være tilstede i undervisning, ut fra 
at en strategi som favoriserer pugging ikke er intensjonen med faget. Denne læreren ser ut til å være 
opptatt av å gi tilbakemeldinger på prosessen. Hun ser på RE som et prosessorientert fag, og 
utfordrer eleven som kun hadde en god karakter som mål. Eleven velger etter en vurdering å delta 
videre i ordinær undervisning. Jeg opplever lærerens måte å håndtere episoden på som spennende 
fordi  denne oppmuntrer eleven til egenvurdering og refleksjon.  
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PERSONNIVÅ INNEN RELIGION- OG ETIKKFAGET  

L1 trekker frem at en god tilbakemelding skal romme hele eleven. Hun sier også at tilbakemeldingen 
skal peke framover. L1 beskrev et eksempel hun selv hadde opplevd: 

Jeg har en elev som er veldig empatisk og gråter veldig lett. Og hun har vært flau over det. Og 
da sier jeg at dette samfunnet trenger mennesker som er sånn empatiske som deg. Som 
virkelig blir sinna på andres vegne. For noen ganger når du gråter så er du også sinna. Og det 
trenger vi jo! Så da har du et talent! Og da så jeg at det skjedde noe med henne. Jeg tror hun 
har gått rundt og tenkt at hun ikke er en god elev. Hun hadde tenkt å begynne på BI, og 
tenkte at hun ikke kom inn noen andre steder. Så det er sånn du skal legge veien din? (spurte 
lærer) og betale masse for din utdanning. Og gå der fordi du tenker at du ikke kommer inn 
andre steder? Så klart du kan komme inn mange andre steder! Og tenk heller på hva du som 
menneske kan bidra med. Det er en framovermelding for å si det sånn! 

Denne tilbakemeldingen har mange spennende elementer i seg. Jeg vil begynne med å trekke fram at 
læreren gir en tilbakemelding på selve personen, og en bestemt personlig egenskap, her empati. 
Læreren bekrefter at hun har lagt merke til denne egenskapen, og ser på det som en styrke framfor 
en svakhet hos eleven. Jeg tolker tilbakemeldingen som effektfull for denne eleven, men det 
forutsetter god kjennskap til eleven. Jeg synes dette eksempelet viser at læreren kjenner eleven godt 
og ønsker å hjelpe eleven med å få selvtillit. Dette eksempelet organiserer jeg under personnivå fordi 
det er en tilbakemelding på en personlig egenskap, som empati. Jeg synes dette eksempelet er 
inspirerende og lærerikt for lærere.  

PRAKTISK KLOKSKAP I SITUASJONEN 

Tilbakemeldingsevner kan betraktes som en dyd hos lærerne. En lærer må øve seg for å utvikle sine 
ferdigheter innen tilbakemelding og vurdering for læring. Det finnes så mange ytterpunkter som kan 
gjøre at en tilbakemelding ikke er effektfull. Det vil si at det må være en balanse mellom blant annet 
engasjement og passivitet, og mellom for mye informasjon i tilbakemeldingene og for lite. Lærerne 
jeg intervjuet, som hadde ulik erfaringslengde, hevdet alle at det er vanskelig å gi gode 
tilbakemeldinger som elevene forstår. Derfor konkluderer jeg også med at tilbakemelding ikke bare 
er en dyd en lærer hele tiden kan bli bedre på, men at man òg må tilpasse tilbakemeldingene etter 
situasjon og kontekst. «Phronesis», eller praktisk klokskap i en situasjon, tror jeg er helt nødvendig i 
denne sammenhengen.  
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SAFA SPACE – EN SEMINARRAPPORT 
OLE ANDREAS KVAMME 

 

I en kronikk i Aftenposten 15. juni la NOVA-forskerne Anders Bakken og Viggo Vestel fram tallene fra 
en omfattende spørreundersøkelse blant Oslo-ungdom mellom 16 og 19 år. Temaet de ble spurt om 
var ekstremisme. Hovedinntrykket er at ungdommene er nyanserte i mangt og mye, men nærmere 6 
av 10 av dem er helt enig eller litt enig i at det foregår en krig mellom Vesten og islam i dag.  

Tallene er interessante i lys av et seminar Universitetsskoleprosjektet ved Institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og Religionslærerforeningen arrangerte sammen 20. april med 
den britiske religionspedagogen Robert Jackson. Temaet var Signposts, en veileder for religions- og 
livssynsundervisningen i Europa.  

Et hovedbudskap i veilederen er at tall som referert over, ikke bare er relevant bakgrunn for de som 
underviser i religions- og livssynsundervisningen, tallene kan trekkes aktivt inn og utforskes nærmere 
i selve undervisningen. Da blir det viktig å diskutere hva «islam» og «Vesten» her kan bety, hvilken 
krig det vises til og hvem sitt ståsted det er snakk om. Bak tallene kan det skjule seg mange ulike 
meninger og holdninger. 

JACKSON 
Seminaret i april samlet 48 lærere, lærerutdannere og lærerstudenter rundt spørsmålet: Hva 
kjennetegner god religions- og livssynsundervisning? Jackson har vært en fremtredende skikkelse i 
europeisk religionspedagogikk siden 1990-tallet. Hans fortolkende tilnærming til 
religionsundervisningen har hatt stor innflytelse i mange land, også i Norge, og ble på norsk 
presentert av Oddrun Marie Hovde Bråten i Religion og livssyn 3/2014, s. 18-22 (tilgjengelig på  
religion.no, Religionslærerforeningens nettsted). 

Jackson har de siste tiårene stått sentralt i Europarådets satsing på religions- og livssynsfaget i skolen. 
I 2008 kom rådet med en rekke anbefalinger for både myndigheter, lærerutdannere og lærere. 
Signposts er en oppfølging av dette, og er en veileder for religions- og livssynsundervisningen 
utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av Robert Jackson. I Norge er den aktuell for fagene 
KRLE i grunnskolen og religion og etikk i den videregående skole. 

http://www.udir.no/kl06/REL1-01/Hele/Komplett_visning/
http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/4-prinsipper/Tilbakemelding-og-veiledning/Tilbakemelding-og-veiledning/
http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/4-prinsipper/Tilbakemelding-og-veiledning/Tilbakemelding-og-veiledning/
mailto:margrethe.solberg@gmail.com
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VEILEDEREN 

I Signposts fremheves nødvendigheten av at klasserommet i religions- og livssynsundervisningen er 
et safe space – en trygg møteplass som legger til rette for utforsking av ulike ståsteder innenfor 
religioner og livssyn, håndtering av konfliktperspektiver i faget med en åpenhet for å trekke inn 
samtida både i form av lokalsamfunn og mediebildet. Der mediebildet ofte framstår som polarisert, 
er religions- og livssynsundervisningen et sted for å forstå og nyansere. 

Veilederen oppfordrer til å strukturere samtaler i klassen ut fra noen enkle grunnregler: Det skal være 
ytringsfrihet i rommet, men verken rasistisk eller sexistisk språk eller «hate speech» er akseptabelt, 
og én person skal snakke om gangen. Jackson framhevet på seminaret viktigheten av at ideer skal 
utfordres, ikke individene som uttrykker dem. Elevene skal oppfordres til å gi grunner for eget syn og 
lytte til andres oppfatninger. Signposts oppfordrer læreren til å trekke elevene aktivt inn i 
formuleringene av slike regler.  

KVALITETSKJENNETEGN OG PÅMINNELSE  
Deltakerne på seminaret diskuterte veilederens implikasjoner i en norsk kontekst, og flere nevnte 
eksempler på at rådene fra Signposts faktisk blir fulgt. Det er etter hvert en god del lærere som 
arbeider aktivt med filosofisk samtale, som kan forstås som en konkretisering av Signposts 
grunnregler. Flere lærere gjennomfører ekskursjoner i lokalmiljøet og inviterer inn gjester utenfra. 
Mange aktualiserer undervisningen ved å trekke veksler på mediebildet som elevene kan ta faglig 
stilling til. Sånn sett kan rådene fungere som kjennetegn på kvalitet i undervisningen. 

Det var også de som slo fast at innspillene fra Jackson er viktige påminnelser om sider ved 
undervisningen som lett kommer i bakleksa når kravene til fagkunnskap føles for store. Elevene kan 
bli passive og samtalene i klasserommet for dårlig innrammet. Her er Signposts en huskeliste om hva 
som er viktigst når lærere skal planlegge og gjennomføre undervisningen, med andre ord en hjelp til 
å prioritere rett i en travel skolehverdag. 

KRAV TIL LÆRERE 
Jackson fortalte at forskning på religions- og livssynsfaget viser behov for reflekterte, velutdannede 
religionslærere for å mestre den form for undervisning som Signposts tar til orde for. Det krever 
fagkunnskaper og evne til å håndtere komplekse samtaler i klasserommet som anerkjenner elevene i 
deres forskjellighet. Da vil læreren også kunne bygge tillit, og fremme en undervisning med elevene 
som aktive deltakere.  

Både lærerutdannere og lærere ble utfordret til å dele undervisningserfaringer som kan knyttes til 
Signposts. Høgskolen i Sør-Trøndelag og Universitetet i Stockholm har vist interesse for forskning på 
dette feltet, og det vil trolig etableres et nettverk som det er mulig å knytte an til både for 
lærerutdannere og lærere i skolen. 

Robert Jackson er i dag professor emeritus ved Universitetet i Warwick, og er tilknyttet Det 
europeiske Wergelandsenteret i Oslo, som også vil være interessert i oppfølging av Signposts i en 
norsk kontekst. 

Signposts er tilgjengelig i nettversjon: http://www.theewc.org/eng/Content/What-we-do/Inclusive-
Education/Signposts 

http://www.theewc.org/eng/Content/What-we-do/Inclusive-Education/Signposts
http://www.theewc.org/eng/Content/What-we-do/Inclusive-Education/Signposts
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Robert Jacksons artikkel «Veiviseren»: en presentasjon av Europarådets retningslinjer for religions- og 
livssynsundervisning (oversatt av Marie von der Lippe) i Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2014, s. 375-384 
ligger her: http://wrap.warwick.ac.uk/64163/  

Robert Jacksons klassiker Religious Education: an Interpretive Approach fra 1997 er også tilgjengelig 
på nettet med et nyskrevet forord: http://www.theewc.org/Content/Library/Research-
Development/Literature/Introducing-Religious-Education-an-Interpretive-Approach 

 

Ole Andreas Kvamme, stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i 
Oslo. E-post: o.a.kvamme@ils.uio.no 

 

 

REFERAT FRA STUDIETUREN TIL SRI LANKA PÅSKEN 2016 
ANLAUG STOKKA URSTAD OG OLAV VÆHLE HAUGE 

 

I Det indiske hav, litt nord for ekvator, ligger den dråpeformede øya Sri Lanka. Tjue 
studieturdeltakere satte sine føtter på denne øya palmesøndag 21. mars 2016. Vi hadde med oss Eva 
Mila Lindhardt fra Høgskolen i Bergen som faglig ansvarlig. Hun kjenner Sri Lanka godt og ga oss 
mange interessante forelesninger i løpet av vår tolv dagers rundreise på øya. Vår lokale guide, Jude 
Kingsley, møtte oss på flyplassen i Colombo akkurat da solen forandret natt til dag. Kingsleys kone og 
sønn ønsket oss velkommen til Sri Lanka ved å henge en blomsterkrans rundt halsen på oss alle. 

Vi hadde latt oss friste av religionslærerforeningens invitasjon til oppdagelsesferd på denne øya, som 
kan by på mer enn to tusen års kulturhistorie, en frodig og vakker natur, et fargerikt folkeliv og lange 
hvite sandstrender. Vårt primære mål med reisen var å styrke vår faglige kompetanse i religionsfaget. 

Sri Lanka er preget av flere religioner: Ca. 80 prosent av landets befolkning er buddhister, men både 
hinduisme, kristendom og islam har satt sitt preg på historien, menneskene og tradisjonene på øya. 
Her har de store verdensreligionene eksistert side om side i århundrer. Ellers var nok også tanken 
på fredsprosesser og den 26 år lange borgerkrigen mellom landets regjering og geriljagruppa 
Tamiltigrene (LTTE), noe som dukket opp i minnene våre. Etter flere fredsprosesser var krigen slutt i 
2009, da regjeringsstyrkene slo Tamiltigrene, men borgerkrigen har satt sine spor på øya, og det har 
ikke vært noe rettsoppgjør etter krigen. 

 
RELIGIONER OG FOLKESLAG 

Sri Lanka har ca. 22 millioner innbyggere. Omtrent 75 prosent av befolkningen bor i sør og vest. 
Jaffna, som ligger i nord, er et tamilsk område. Her var det tidligere mye tettere befolkning enn i dag. 
Flere har forlatt området som følge av borgerkrigen. 

Veddaene er Sri Lankas urbefolkning. I dag er det bare noen få hundre igjen av denne folkegruppen 
som lever som jegerfolk. Singaleserne innvandret til Sri Lanka fra India ca. år 500 fvt., mens tamilene 
innvandret fra India ca. år 400 fvt. 

http://wrap.warwick.ac.uk/64163/
http://www.theewc.org/Content/Library/Research-Development/Literature/Introducing-Religious-Education-an-Interpretive-Approach
http://www.theewc.org/Content/Library/Research-Development/Literature/Introducing-Religious-Education-an-Interpretive-Approach
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Keiser Ashoka av India regnes som sentral for innføringen av buddhismen på Sri Lanka. På 200-tallet 
fvt. sendte han sønnen Mahinda og datteren Sanghamitta til Sri Lanka for å spre buddhismens 
budskap der. Mahinda kom først til Anuradhapura der han møtte kong Tissa, som ga han lov til å 
etablere en munkeorden. De fleste singalesere er i dag buddhister. 

De fleste tamiler er hinduer. I Ramayana kan vi lese om demonkongen Ravana som kidnappet Sita fra 
India til Sri Lanka. Hanuman og kong Ramas bror, Lakshman, stilte opp i kampen for å befri Sita. 
Lakshman ble skadet, og kong Rama beordret Hanuman til å dra tilbake til Himalaya for å hente urter 
som kunne helbrede Lakshman. Hanuman hadde dårlig kjennskap til helbredende urter, derfor tok 
han like godt med seg et lite stykket av fjellet Himalaya som han slapp ned i sørlige delen av Lanka. 
Dette stedet kalles ”Onna-wetuna”, som betyr ”der falt det” på singalesisk.  Myten knyttes til byen 
Unawetuna, som ligger helt sør på øya. 

En tamil vil ta utgangspunkt i at Sri Lanka alltid har vært et multikulturelt samfunn, mens singalesere 
sier at buddhismen og Sri Lanka henger nøye sammen. Nasjonen er beskytter av buddhismen og 
buddhismen beskytter landet. 

Astrologi står sterkt på Sri Lanka blant både hinduer og buddhister. Foreldre tar med seg det nyfødte 
barnet til en astrolog som setter opp barnets horoskop. Horoskopet skrives på blader med svart 
blekk. Det er viktig at horoskopet kan tåle å bli tatt fram gang på gang. Astrologen forutser gode og 
dårlige perioder i barnets liv, religion har en viktig funksjon dersom horoskopet viser dårlige tider. 
Astrologen kan for eksempel fortelle foreldrene at de bør gi barnet bort til et kloster når det blir 
eldre. Foreldre tror at de får god karma i mange år dersom de gir barnet til et kloster. Når ekteskap 
skal inngås er det ofte et ønske fra svigerforeldre om å få se horoskopet til den utvalgte. 

Det finnes et kastesystem på Sri Lanka, men det fungerer ikke på samme hierarkiske måte som 
kastesystemet i India. På Sri Lanka er kastesystemet knyttet til yrker; bønder, fiskere og 
kanelplukkere. Tamilene, som er hinduer, har i tillegg en prestekaste som man blir født inn i. 

I ekteskapsannonser er det av avgjørende betydning å få med hvilken kaste den vordende 
brud/brudgom tilhører. Arrangert ekteskap er vanlig, og foreldrene setter inn en annonse der de som 
regel understreker at de ønsker en fra samme kaste som dem selv. 

Islam kom til Sri Lanka med arabiske handelsmenn ca. år 700 evt.  Disse slo seg ned på øya og giftet 
seg med singalesiske kvinner, som så konverterte til islam. Muslimene kalles Moors og i dag utgjør de 
ca. åtte prosent av befolkningen. Sri Lanka har to store gruver hvor muslimer har stått for utvinning 
av edelsteiner. Disse gruvene eies fremdeles av muslimer. De fleste muslimer har tamilsk som 
morsmål, men de deler ikke tamilenes ønske om en egen tamilsk stat slik de tamilske tigrene hadde 
som mål. Muslimene har derfor ofte følt seg i skvis mellom singalesere og tamiler. 

Kristendommen kom til Sri Lanka med portugiserne, ca. 1500. På den tiden var det sju kongedømmer 
på øya. Verken portugiserne eller nederlenderne, som overtok i ca. 1650, klarte å kolonisere hele 
landet, de etablerte seg bare langs kysten, mens britene som startet koloniseringen på slutten av 
1700-tallet, også etablerte seg i innlandet. Britene drev med kaffedyrking på øya helt fram til 1870, 
og de importerte tamiler fra India til arbeidet på kaffeplantasjene. Det er fremdeles etterkommere 
etter disse som bor midt på øya, og de har en annen historie enn tamilene i nord. I dag finner vi 
etterkommere av disse som fattige tearbeidere. Portugisere, nederlendere og briter utnyttet 
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lokalbefolkningens arbeidskraft, og tok selv fortjenesten fra produksjon og handel. 

Katolisismen står fortsatt sterkt på øya, men karismatiske bevegelser har også slått rot her. 

Vårt første besøk på studieturen var faktisk i pinsemenigheten C.P.M. Church i Negombo. Dette var 
menigheten til vår lokale guide, Jude Kingsley. 

 

MIDT I LANDET – ANURADHAPURA 
Tirsdag 22. mars tilbrakte vi blant templer, stupaer og hellige steder i Anuradhapura, som var Sri 
Lankas første hovedstad. Her finner vi bodhi-treet som prinsesse Sanghamitta skal ha plantet for over 
2200 år siden. I 1929 døde en del av treet, men en grein av treet ble plantet om og dannet 
grunnlaget for videre vekst. På den måten lever treet fortsatt, og det sies å være det eldste treet i 
verden som man kjenner opprinnelsen til. Treet står godt beskyttet bak murer og gjerder. Vi var i 
Anuradhapura på fullmånedag, det betyr at svært mange buddhister var til stede som pilegrimer for 
å ofre til og ære Buddha. De ofret røykelse, blomster, kokosnøtter og ris. 

Etter en dag i Anuradhapura ble ”tempelsokker” et nytt begrep blant reisedeltakerne. Fotsålene var 
ganske så såre etter å ha tråkket barbeinte rundt på brennheite fliser og steinheller. Et lurt trekk var 
å ha et par sokker i veska når skoene måtte forlates før vi steg inn på hellige steder. 

Vi fikk også vite at en av stupaene i Anuradhapura tidlig var inspirert av Mahayana-doktriner. 
Abhayagiri-stupaen er en del av et anlegg som ble grunnlagt av kong Vattagamini i år 88 
fvt. Munkene som levde her fulgte etter hvert en eklektisk og uortodoks form for buddhisme, i sterk 
grad inspirert av Mahayana-buddhisme som var utviklet bl.a. i Tibet, Kina og Japan. Dette provoserte 
andre munker i Anaradhapura, som fulgte mer ortodokse Theravada-tradisjoner, og de så på 
Abhayagir-munkene som blasfemiske. Abhayagir-stupaen er den tredje største stupaen i 
Anuradhapura. 

 
STRØMMESTIFTELSENS PROSJEKT I ANURADHAPURA-OMRÅDET  

Strømmestiftelsen har i samarbeid med Rajarata Praja Kendraya et mikrofinansprosjekt i området. Vi 
fikk et møte med mange av kvinnene og barna i dette prosjektet. De hadde samlet seg under et stort 
banyan-tre. Da de så oss komme bortover stien, reiste de seg og kom oss i møte og hilste på hver og 
en av oss. Så satte vi oss også ned under banyan-treet, og flere av kvinnene ga oss en innføring i 
prosjektet. En mann var med som tolk og oversatte fra singalesisk til engelsk. Kvinnene fortalte at 
flere av familiene som bor her ble fordrevet fra sine hjem under borgerkrigen. Mange bodde ute i 
jungelen under vanskelige forhold. Flere av kvinnene mistet sine menn i løpet av krigen. En kvinne 
fortalte at foreldrene arrangerte ekteskap for henne da hun var seksten år gammel, og sytten år 
gammel fikk hun sitt første barn. Hennes mål var nå å jobbe slik at hun kunne gi barna sine 
utdannelse. Hun ville starte sin egen butikk og hadde også skaffet seg et stykke jord hvor hun kan 
dyrke grønnsaker. Hun hadde opplevd å bli mishandlet av sin tidligere mann, og deretter opplevde 
hun trakassering av landsbyens menn fordi hun var blitt alenemor.   

Ei ung jente fortalte at hun var heldig fordi foreldrene hennes hadde prioritert at hun skulle få en 
utdannelse framfor å bli giftet bort. Nå gikk hun i lære for å bli kokk. 
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De fleste av kvinnene var engasjert i jordbruksvirksomhet, og takket være prosjektet har åkrene fått 
vanningssystem. Det har betydd mye for å sikre en mer stabil og bærekraftig jordbruksproduksjon.   

 
PÅ ØSTKYSTEN – TRINCOMALEE 

Her var de fantastiske hvite strendene vi hadde hørt om. Det var fantastisk å nyte et bad i det klare 
blå vannet! Trincomalee er tradisjonelt tamilsk og her besøkte vi Koneswaran hindutempel. Dette 
Shiva-tempelet er fra andre århundret fvt. Det er kjent over hele Sri Lanka. I 1622–1624 ble tempelet 
fullstendig ødelagt av portugiserne, og de brukte stein fra tempelet til å bygge sitt eget fort ved 
havnen. 

Vi kom til tempelet en time etter at kveldens puja hadde startet. Hinduprester resiterte vediske 
tekster på sanskrit. To menn satt og trommet. Lys ble svingt fram og tilbake i rytmiske bevegelser og 
det ble ringt med bjeller. Det var en bygning inne i bygningen, og her bor gudene. Det er bare 
prestene som har adgang til denne innerste bygningen. Prestenes oppgave er å passe på gudene. De 
ofret blomster, kokosnøtter, ris og frukt. Dette spises etterpå og skal gi god karma. All ilden som ble 
brukt symboliserer menneskets sjel. Hinduene i tempelet gjorde stadig bevegelser med hendene opp 
mot ansiktet, som betyr at de inviterer guden inn i sin egen sjel. 

 
MIDT I LANDET IGJEN – SIGIRYA, DAMBULLA HULETEMPEL OG TANNENS TEMPEL I KANDY 

I Sigirya karet vi oss opp de 1200 trappene på ”Lions Rock”, som er en av Sri Lankas mest 
spektakulære naturfenomen. To hundre meter over de omliggende områdene reiser det seg en 
enorm steinformasjon. Et munksesamfunn hadde tilholdssted i noen huler her på 200-tallet fvt. Men 
det var først på 400-tallet at Sigirya fikk betydning for Sri Lanka. Kong Kassapa pekte ut den enorme 
steinen som område for bygging av et palass. Murstein og murpuss omskapte steinen til et løvehode 
med forlabber, dessverre er det bare forlabbene man kan se i dag. På vei opp trappene passerte vi 
noen huler med fresker av brystfagre kvinner fra 800-tallet evt. 

Dambulla-huletempel er Sri Lankas mest imponerende og vel bevarte buddhistiske tempelhuler.  De 
fem hulene, som utgjør tempelkomplekset, er fylt med imponerende Buddhastatuer i sju ulike 
posisjoner. Blant alle Buddhastatuene er det også en Vishnustatue. Vishnu anses for å være skaperen 
av de originale hulene. I dag er stedet her ved Dambulla-huletempel senter for buddhistisk radio. Her 
kringkastes prekener og buddhistisk undervisning. Her blir også munker ordinert. Stedet er slik kjent 
over hele Sri Lanka. 

Kandy har et tørrere og noe kjøligere klima enn resten av landet, og dette var stedet hvor britene dro 
for å flykte fra varmen.  I 1592 kom relikvien Buddhas tann til Kandy og dette bekreftet byens 
posisjon som hovedstad på øya, og det ble bygd en stupa til tannen. Tannens tempel har både en 
religiøs og en politisk dimensjon. Det eksisterer en etablert tradisjon om at den leder som er i 
besittelse av tannrelikvien har rett til å styre Sri Lanka. Da britene skulle overta Kandy, skrev også de 
under avtalen i Tannenstempel. Pilegrimer fra hele landet strømmer til Tannenstempel, som er et 
viktig symbol på singalesisk identitet og stolthet. Tannrelikvien oppbevares i andre etasje bak dører 
som kun åpnes i løpet av puja. Puja gjennomføres tre ganger daglig. Vi var til stede da dørene skulle 
åpnes og ble skvist opp trappen sammen med en flokk av pilegrimer og turister. Guiden ga oss 
beskjed om å holde fotoapparatet klart i det vi passerte de åpne dørene hvor vi kan få et lite glimt av 
den ytterste av gullkistene som tannen oppbevares i. 
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I Kandy besøkte vi også nonnetempelet Lady Blake Nonnery. Klosteret har fått sitt navn fra 
guvernørfruen som sto for åpningen av klosteret i 1907. Nonnene på Lady Blakes Nonnery er såkalte 
dasasilnonner, de er ikke ordinerte nonner.  Nonnene her var kledd i oransje drakter på samme måte 
som ordinerte bikkhuninonner, men dasasilnonnenes drakter er sydd av ett tøystykke. 
Bikkhuninonnenes oransjedrakter er sydd sammen av flere tøystykker. Dette skrives tilbake til 
Buddhas tid da man skulle samle inn klær og sy sammen draktene av brukte klær. 

 

ADAMS PEAK 
Dette fjellet ligger 2243 meter over havet og 5831 trapper førte oss til toppen. Adams Peak har i 
århundrer vært et pilegrimsmål og gjenstand for tilbedelse for singalesere fordi en fordypning på en 
halv meter med form som et fotspor anses å være Buddhas fotspor. Singalesere mener at Buddha 
satte sitt fotspor her på en av sine tre legendariske reiser til Sri Lanka. Tusenvis av pilegrimer beveger 
seg mot toppen hvert år. Vi møtte flere foreldre med små barn og mange eldre ble støttet opp 
trappene. Mange gikk barbeint hele veien opp for å vise respekt for Buddhas fotavtrykk. 
Pilegrimssesongen er fra januar til april. Det er et poeng å være på toppen for å overvære 
soloppgangen klokka halv seks. 

For hinduer er navnet på fjellet Sivan Adi Padham, fordi da guden Shiva utførte dansen som skapte 
verden, satte han sine fotspor her på fjellet. Før vi starter oppstigningen går vi forbi flere 
hindutempler. 

Ifølge en kristen tradisjon er det fotsporet til St. Thomas vi kan se på Adams Peak. Historien vil ha det 
til at kristendommen ble brakt til Sri Lanka av disippelen Tomas, som også opprinnelig skal ha 
introdusert kristendommen i India. En annen begrunnelse for at kristne betrakter fjellet som hellig, er 
myten om at det var her Adam ble skapt. 

For muslimer er også fjellet hellig, idet fotavtrykket anses å stamme fra Adam da han ble utvist fra 
Paradis og ble satt ned på fjellets topp av en engel. 

 

SØR PÅ ØYA – TIL GALLE 
Kadhija, som er Eva Mila Lindhardts venninne, viste oss rundt i byen Galle. Galle har tradisjonelt vært 
en by hvor muslimer har vært i majoritet. Turistnæringen har satt sitt preg på Galle og endret byen. 
Nå er det mange som selger sine små hus til utleie for turister. 

Kadhija tok oss med til sjøkanten hvor en sufimester har sin hellige grav. Ellers viste hun oss byens 
moské, et anerkjent arabisk college som utdanner muslimske lærde, flere forsamlings- og bønnehus. 
Kvinnene i sufismen har en mer aktiv rolle enn i andre muslimske grupper. I Galle har kvinnene for 
eksempel egne lokaler hvor de utfører sine bønner. 

 

DE SISTE DAGENE OG MØTET MED AMBSSADØR THORBJØRN GAUSTADSÆTHER 
Den siste kvelden på turen var vi i Colombo. Der hadde vi et takterrassemøte med Dr. Shanthikumar 
Hettiarachchi. Han bidro med akademisk perspektiver på den religiøse og politiske situasjonen på Sri 
Lanka. Det var forfriskende å oppleve hans humoristiske og balanserte blikk på landet etter en flott 
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og utbytterik reise. På veien til flyplassen fikk vi møte Norges ambassadør på Sri Lanka, Thorbjørn 
Gaustadsæther. Han ga oss et innblikk i dagens politiske situasjon, han pekte blant annet på at 
buddhistmiljøene i mange sammenhenger er en maktfaktor i samfunnet. Buddhistmiljøene har mye 
makt over folks tanker, både i når det gjelder hvem som skal sitte i parlamentet og kvinnesyn.  

Anlaug Stokka Urstad er lektor på Hetland videregående skole. E-post: 
anlaug.stokka.urstad@skole.rogfk.no  

 

 

Olav Væhle Hauge  

 

INVITASJONER  
 
 

BEREKRAFTIG UTVIKLING SOM TVERRFAGLEG UTFORDRING 
Invitasjon til lærarkonferanse ved Universitetet i Oslo 

 

Fredag 21. oktober arrangerer Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo ein 
tverrfagleg lærarkonferanse om utdanning for bærekraftig utvikling. Målgruppa er lærarar i den 
vidaregåande skulen og i ungdomsskulen. Forskarar frå innland og utland bidreg, og merksemda vil 
mellom anna vere på klimatrugsmålet og fattigdomsutfordringa og kva dette tyder for skule og 
utdanning.  

Stortingsmeldinga St. 28 (2015-2016) som førebur ei fornying av Kunnskapsløftet, framhevar 
berekraftig utvikling som eit hovudtema for skulen som mange fag må ta ansvaret for. Denne 
konferansen vil vere særskild oppteken av berekraftig utviking som ei tverrfagleg utfordring. 

I eigne parallellsesjonar vil einskildfaga få merksemd, men då innanfor ei tverrfagleg ramme. Derfor 
denne invitasjonen i Religion og livssyn til lærarar i religion og etikk og KRLE til å delta på 
konferansen. Det er ikkje minst etikken som gjer desse faga til viktige bidragsytarar i eit tverrfagleg 
arbeid. Men òg arbeidet med verdssyn og menneskesyn innanfor religionar og livssyn gir aktuelle 
perspektiv på berekraftig utvikling.  

Tid og stad: Fredag 21. oktober kl. 0900-1530, Universitetet i Oslo. 

Deltakarane får lunsj og konferansen er gratis.  

Naturfagsenteret tek seg av påmeldinga som opnar i august. Informasjon ligg her: 
http://www.naturfagsenteret.no/c1519043/side/vis.html?tid=1510575 

mailto:anlaug.stokka.urstad@skole.rogfk.no
http://www.naturfagsenteret.no/c1519043/side/vis.html?tid=1510575
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Religionslærerforeningen vil òg legge ut oppdatert program og påmeldingsinformasjon på nettstaden 
www.religion.no  og på Facebook. 

Kontaktperson ved ILS: Stipendiat i religion og etikk-fagdidaktikk Ole Andreas Kvamme, 
o.a.kvamme@ils.uio.no 

 

 

 

 

JOBBE SAMMEN I RELIGION OG ETIKK 
 

Religionslærerforeningen arrangerer kurs om aktive arbeidsmåter i religionsfagene. 

Når: 5. november 2016, kl. 10.30 

Sted: Kristelig Gymnasium, Homansbakken 2, Oslo 

 

Kurset tar for seg ulike måter elevene kan arbeide sammen i religionsfagene. Kursholdere er Inger 
Margrethe Tallaksen og Kari Repstad.  

Inger Margrethe Tallaksen og Kari Repstad er knyttet til Universitetet i Agder og lærerutdanningene 
der. De har i mange år gitt kurs om varierte arbeidsmåter.  

De har gitt ut lærebøkene Variert undervisning – mer læring og Praktisk fagdidaktikk for 
religionsfagene. 

Kurset forutsetter aktive deltakere.  

Frist for påmelding: 31.10. 2016. Send mail til Anne Langås Handeland, alhandeland@kg.vgs.no 

Kurset koster kr 250 (kr 140 for studenter).  Prisen inkluderer lunsj, kaffe og frukt. 

Kurset betales til kontonummer: 7877 08 63243 v/Liv Gundersen, Myrerskogveien 26, 0495 Oslo. 
Merk betalingen med ditt navn og «Jobbe sammen». 

 

 

 

 

http://www.religion.no/
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