STYRET INFORMERER
Dette nummeret av tidsskriftet har som hovedtema mangfold og toleranse.
Flere av artiklene tar på forskjellig vis for seg hvordan mangfoldet i vår tid byr
på didaktiske utfordringer for oss som underviser, og for elevene som lever i
dette mangfoldet. Noen av artiklene er vitenskapelig, mens andre igjen er mer
erfaringsbaserte, noen skisserer didaktiske opplegg. O. H. B. Hansen spør om
skolen bør fremme toleranse. Han gir oss en god innføring i den klassiske og den
moderne forståelsen av begrepet toleranse. P. Repstad konkretiserer tre måter å
møte religiøst mangfold på, og gir slik en nyttig skjematisk hjelp til forstå og se
hvordan ulike land og stater håndterer religiøst mangfold. K. Repstad intervjuer
i «Over kaffekoppen» en lærer fra Sørlandet som gir oss et lite glimt inn i et
flerreligiøst klasserom. Under overskriften «Tekster fra skolebenken» får vi lese
en elevtekst fra Frogn videregående skole. Mathias Leines Dahle er eleven som
vurderer hvorvidt «På tro og Are» gir en rettskaffen innføring i buddhismen i
Norge. Fra arkivet har vi hentet fram G. Holts artikkel «Skolens oppgave i et
pluralistisk samfunn». Vi mener at denne teksten fortjener å bli lest på nytt, den
står seg godt. F. Jørgensen reflekterer i sin tekst «Sekularitetskritisk metode»
over skolens oppgave i et samfunn som tilsynelatende blir mer sekulært. Han
spør om vi virkelig er vårt ansvar bevisst? Tar vi Generell del av læreplanen på
alvor, danner vi elevene til kritisk tenkende individer? R. G. Gjærum er i sin
artikkel opptatt av menneskesyn og viser hvordan teater kan brukes for å løfte
fram mennesker som ofte glemmes i alt snakket om mangfoldet. I forestillingen
«Ufrivillig utenforskap» ble skuespillere med funksjonsnedsettelse eller med en
opplevelse av utenforskap, sett. Gjærum løfter fram de marginaliserte i samfunnet.
I tillegg til disse temaene vil du finne en artikkel om skriving i religionsfaget.
A. Hammer gir oss en oppskrift på hvordan man kan få elevene til å skrive gode
tekster. Vi har også en bokmelding og et lite referat fra Religionslærerforenings
siste ekskursjon, Kirkevandring i Oslo.
Religion og livssyn er et resultat av dugnad og styret i Religionslærerforeningen
har ansvar for også dette nummeret av tidsskriftet. Rita Knutsen Ims og Kari
Repstad er i fellesskap redaktører.
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OM RELIGIONSLÆRERFORENINGEN
Formålet vårt er å styrke faget Religion og etikk i den videregående skolen og
å styrke opplæringen i religionsfaget på grunnskolens ungdomstrinn. Det skjer
gjennom eget tidsskrift som foreningen utgir, gjennom å delta i fagpolitisk debatt,
gjennom kurs, studieturer og annen virksomhet.
Styret og redaksjonen av Religion og livssyn har av praktiske og økonomiske årsaker hatt sitt hovedsete i Oslo. Det har medført et inntrykk av at
Religionslærerforeningen har vært en Oslo-forening. Styret har imidlertid ønsket
å endre på dette ved å spre virksomheten litt. To av redaksjonsrådmedlemmene
kommer fra henholdsvis Bryne og Harstad og lederen er bosatt i Kristiansand.
Et arrangement har vært gjennomført i samarbeid med Fagforum for religion i
Vest-Agder. Temaet her var aktiv dødshjelp og innleder var professor Paul Leer
Salvesen.
Vi er i gang med å overføre oppdatere medlemslista vår, slik at vi også har
e-postadresse til alle medlemmene. Her kan medlemmene bidra ved å sende sin
e-postadresse til Liv Gundersen: rlf.meldlemsinfo@gmail.no

BIDRA TIL AT VI FÅR ET GODT TIDSSKRIFT
Vi ønsker å lage et tidsskrift som er aktuelt for lærere i religionsfagene på ungdomstrinnet og i videregående skole. Innholdet skal være av både faglig, didaktisk
og metodisk art. Vi trenger derfor innlegg og artikler fra våre medlemmer i
Religionslærerforeningen. Send oss gjerne utkast til artikler bokmeldinger eller
innlegg. Bidragene blir selvsagt gjenstand for en redaksjonell vurdering.
Religionslærerforeningen har en nettside www.religion.no. Vi har også en
Facebook-side, søk etter Religionslærerforeningen i Norge. Her er det fritt fram
for å legge inn lenker til artikler, kurs og andre ting som dere medlemmer synes
kan være relevant for religionslærere. Målet er at dette skal bli en aktiv side for oss.

HJELP OSS Å SKAFFE MEDLEMMER OG ABONNENTER
Religionslærerforeningen er en dugnadsbasert forening uten kapital. Utgivelsen
av tidsskriftet og vår øvrige økonomi er avhengig av at vi har mange medlemmer
og dermed også abonnenter på tidsskriftet. Vi ber derfor våre medlemmer om
hjelp til å skaffe flere abonnenter og medlemmer. Du kan for eksempel sjekke
om skolebiblioteket har abonnement eller om du har kolleger som ikke vet om
foreningen og som ønsker å bli medlem.
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STYRET INFORMERER

STYRET FOR RELIGIONSLÆRERFORENINGEN I NORGE
Kari Repstad fra Universitetet i Agder er leder, Rita Knutsen Ims fra Kristelig
Gymnasium er nestleder og Liv Gundersen fra Oslo Handelsgymnasium er
ansvarlig for økonomi og medlemsregister. De øvrige styremedlemmer er Siw
Fjelstad, fra Frogn Videregående skole, Alexander Borch fra Valler videregående
skole, Sigurd Myhre fra Blindern videregående skole og Anne Langås Handeland
fra Kristelig Gymnasium. Våre varamedlemmer er Inger Margrethe Tallaksen fra
Universitetet i Agder og Knut Dæhli fra Oslo handelsgymnasium.

AKTIVITETER I RELIGIONSLÆRERFORENINGEN
SKOLEÅRET 2015–2016
19. – 26. september 2015: Demokrati og menneskerettigheter, Studiesenteret
Metochi, Hellas
17. oktober 2015: Filosofiseminar på Kristelig Gymnasium
Påsken 2016: Studietur til Sri Lanka
22.4. 2015: Årsmøte
23.4. 2015: Seminar: Utfordringer i religionsfaget.
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BØR SKOLEN FREMME TOLERANSE?1
OLE HENRIK BORCHGREVINK HANSEN

Toleranse trekkes ofte frem som en nøkkelverdi når det flerkulturelle samfunnet
står på dagsordenen. At skolen har en viktig rolle å spille for å fremme toleranse,
synes det å være bred enighet om blant lærere, lovgivere og politikere i liberale
demokratier, også i Norge. Til tross for toleransebegrepets status som honnørord,
er det imidlertid uklart hva toleranse betyr. Dette kan gjøre det utfordrende for
lærere når toleranse er tema i klasserommet. En klassisk liberal forståelse av
toleranse knytter begrepet til det å tåle noe, noe som igjen forutsetter at man er
uenig eller på en eller annen måte har motforestillinger mot det man tåler. Den
klassiske forståelsen av toleranse er imidlertid ikke enerådende. Innen både
utdannings- og menneskerettighetsfeltet forstås ofte toleranse mer i retning av
«åpenhet, fordomsfrihet og positivitet overfor det som er annerledes». Dette
perspektivet er også vanlig i dagligtalen. I denne sammenhengen kan vi kalle
dette «moderne toleranse».
En viktig grunn til at vi har to så vidt ulike forståelser av begrepet toleranse,
er at den klassiske forståelsen bærer i seg noen innebygde spenninger – spenninger
som blir særlig tydelige i skolesammenheng. Man kan si at disse spenningene truer
oppfatningen av toleranse som en positiv verdi, og det er nettopp dette moderne
toleranse prøver å bøte på. En slik alternativ forståelse oppfattes simpelthen som
nødvendig dersom toleranse skal være et ideal som skolen ønsker å fremme. I lys
av dette vil et interessant spørsmål være om det i det hele tatt er rom for å fremme
klassisk toleranse i skolen. Denne artikkelen erkjenner at klassisk toleranse har
utfordringer som ideal og mål i skolen, men ønsker allikevel å vise at det finnes
tungtveiende grunner for at det å fremme klassisk toleranse har sin plass i den
flerkulturelle skolen. Det er imidlertid viktig at slik aktivitet evner å samvirke
med andre viktige mål i skolen.
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Artikkelen er en forkortet og bearbeidet versjon av Hansen, O.H.B. (2013). Promoting classical
tolerance in public education: what should we do with the objection condition? Ethics and
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UTGANGSPUNKTET: KLASSISK TOLERANSE
En klassisk forståelse av toleranse definerer begrepet som begrunnet aksept for noe
som man er uenig i eller har motforestillinger mot. Her identifiseres to betingelser
for toleranse: Uenighetsbetingelsen, som uttrykker at man er uenig i eller har motforestillinger mot noe, og betingelsen om aksept, som krever at den som tolererer,
aksepterer det man er uenig i (King 1976: 37; Horton 1996, 28; Afdal 2005: 119).
Dette betyr ikke at grunnene til motforestillingene blir borte, men at disse grunnene trumfes i en gitt kontekst fordi grunnene til aksept anses som sterkere eller
mer tungtveiende (Forst 2008, 79). Toleranse er således både en holdning og et
krav til en måte å handle på. For å illustrere kan man si at en mor er tolerant
dersom hun har motforestillinger mot at sønnen røyker, men av prinsipielle
grunner aksepterer hans rett til å gjøre det; eller at en person misliker at det
selges pornoblader i butikkene, men ikke synes at det bør være forbudt; eller at
en person ikke synes noe særlig om at muslimske kvinner bærer hijab i Norge,
men heller ikke synes det er riktig å forsøke å hindre dem eller begrense deres
mulighet eller rett til å bære hijab.
Hva innebærer det så, ut fra en slik forståelse, å fremme klassisk toleranse i
skolen? For det første betyr det at skolen forsøker å formidle til elevene at det i
enkelte tilfeller er bedre å la andre være i fred, selv om eleven skulle ha motforestillinger mot andres meninger eller handlinger. Dernest innebærer det å tilby elevene
begrunnelser for hvorfor det – i enkelte tilfeller – er bedre å akseptere andres meninger eller handlinger enn ikke å gjøre det. Slike begrunnelser er nødvendige fordi
toleranse som verdi isolert sett ikke er særlig brukbar. Toleranse er et «normativt
avhengig begrep», som krever uavhengig begrunnelse for å kunne fungere som et
ideal (Forst 2008: 79). Det finnes flere grunner til at toleranse bør være et ideal
i skolen. En hovedgrunn, som deles av mange toleranseforskere, kan knyttes til
respekt for andre menneskers autonomi (Castiglione & McKinnon (2001: 224–225).
Det betyr at mennesker har en rett til å selv velge hvordan de vil leve sine liv, så
lenge de ikke skader andre. Andre, mer konsekvensialistiske grunner for å fremme
toleranse i skolen kan også anføres. At toleranse for forskjellighet i pluralistiske
samfunn er viktig for å kunne leve sammen i fred og fordragelighet er en slik
grunn. Det er imidlertid viktig at når slike pragmatiske grunner formidles til
elevene, bør det gjøres i tillegg til argumentet knyttet til respekt for autonomi.
Hvis toleranse kun er basert på pragmatiske grunner, vil toleranse kunne reduseres til en modus vivendi, og dermed lett bli «offer for rådende maktbalanse»,
som Larmore (1996, s. 133) presiserer. En fare med dette er at toleransen kan
«ofres» dersom det ikke lenger anses som nødvendig. For det tredje vil det å
fremme toleranse innebære å formidle at det finnes grenser for toleranse. Uten
slike grenser vil toleranse hindre oss i å kritisere åpenbart uetiske synpunkter og
skadelig oppførsel, og toleranse vil ikke lenger kunne være et ideal. Skolen bør
ikke fremme toleranse overfor holdninger som er klart respektløse, slike som f.eks.
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rasisme. De fleste tilfeller er imidlertid ikke så entydige. Selv om det å identifisere
toleransens grenser er vanskelig, og ligger utenfor artikkelens rammer, er det helt
avgjørende at skolen må operere med grenser for toleranse dersom toleranse skal
være et ideal. Det er imidlertid viktig at en slik grense ikke trekkes for snevert,
slik at andre sentrale verdier, som f.eks. ytringsfrihet, trues.

UENIGHETSBETINGELSEN
Uenighetsbetingelse utgjør, som vi har sett, kjernen i den klassiske forståelsen av
toleranse. Samtidig ser vi at uenighetsbetingelsen truer toleranse som en positiv
verdi. Dette blir særlig viktig i skolesammenheng. Flere teoretikere har påpekt
at det er problematisk å forsvare toleranse som en positiv verdi samtidig som
man holder fast på uenighetsbetingelsen. Problemet kan illustreres ved bruk av
paradokset med den tolerante rasist (Horton 1996; McKinnon 2006). Ifølge dette
paradokset, vil en person som har motforestillinger overfor andre raser fortsatt
kunne kalle seg tolerant dersom han av prinsipielle grunner aksepterer andre raser
og ikke synes det er riktig å f.eks. trakassere eller snakke negativt om personer
med en annen rase. Konsekvensen av et slikt paradoks i skolesammenheng er
ubehagelig: å fremme aksept overfor en rasist vil være å fremme toleranse. Selv
om det tross alt er en bedre løsning enn trakassering, fremstår det som paradoksalt å si at dette er å fremme toleranse.
Det finnes to mulige løsninger på paradokset: Man kan enten avvise uenighetsbetingelsen, og således tillate et mer åpent toleransebegrep – som vi her kaller
«moderne toleranse». Eller, man kan justere den klassiske forståelsen av toleranse
ved å avgrense uenighetsbetingelsen. Jeg vil diskutere disse løsningsforslagene i
det følgende.

TOLERANSE UTEN UENIGHETSBETINGELSEN
– MODERNE TOLERANSE
I lys av utfordringene knyttet til uenighetsbetingelsen har enkelte argumentert for
å avvise uenighetsbetingelsen slik at toleranse skal kunne opprettholdes som et
ideal. Afdal (2005) mener at det å ha motforestillinger mot noe er en for streng
betingelse for å tolerere, og at det snarere er forskjellighet som bør være den
grunnleggende betingelsen for toleranse. Et slikt forslag fjerner kjernen i den klassiske forståelsen av toleranse – nemlig uenighetsbetingelsen og begrunnet aksept.
Toleransebegrepet åpnes dermed opp slik at det kan inkludere også «åpenhet,
fordomsfrihet og positivitet overfor forskjellighet» – det være seg holdninger,
religioner, seksuell orientering, kulturer eller ulike praksiser o.l. En slik forståelse
mangler ikke støtte, og i både utdannings- og menneskerettslig sammenheng er
den denne forståelsen som oftest ligger til grunn.
6
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Det kan føres flere argumenter for en moderne forståelse av toleranse. Enkelte har
pekt på at selv om klassiske toleranse utvilsomt har vært av stor betydning for utviklingen av de europeiske demokratiene i tidlig-moderne tid, er ikke denne formen
for toleranse i de moderne pluralistiske samfunnene lenger påkrevd. Grunnen er
at de som tidligere trengte beskyttelse fra religiøs forfølgelse, nå er beskyttet av
rettsstatens prinsipper. Klassisk toleranse kan derfor best beskrives som en «overgangsverdi», ifølge noen forskere (Wall og Klosko 2003: 232; Williams 1996: 26).
Heyd (2008: 175) argumenter for at anerkjennelse må gå foran klassisk toleranse
i moderne pluralistiske samfunn, noe som også poengteres hos Taylor (1994).
En lignende argumentasjon finner vi hos Ingrid Creppell (2003: 5), som hevder
at klassisk toleranse vil forsterke rådende maktasymmetri mellom majoritet og
minoritet, fordi det er kun de med makt som ha muligheten til å tolerere. Hun
vektlegger isteden gjensidighet som et sentralt element i toleranse fremfor uenighet og aksept.
Jeg benekter ikke at en slik forståelse av toleranse reflekterer viktige verdier
og mål i skolen. Jeg er tvert imot enig med dem som ønsker å vektlegge åpenhet,
fordomsfrihet og positivitet overfor forskjellighet i skolens verdiformidling. Det
er imidlertid ikke sikkert det er hensiktsmessig å kalle dette toleranse. Problemet
er todelt.
Det første problemet knyttes til manglende presisjon og egenart. Moderne toleranse
skiller ikke mellom toleranse og disse andre forestillingene som åpenhet, fordomsfrihet og positivitet overfor forskjellighet (Cohen 2005: 73–74; Nehusthan 2007).
Dette er muligens ikke et avgjørende kriterium for et begreps relevans, men det
er gode grunner for at begrunnelsesbyrden bør bæres av de som ønsker å endre
den opprinnelige betydningen av toleranse. Det andre problemet er mer tungtveiende. Jeg mener det er en fare for at moderne toleranse vil marginalisere eller
ekskludere de distinktive trekkene som kjennetegner klassisk toleranse, nemlig
uenighetsbetingelsen og betingelsen om aksept. Dette er selvsagt ikke et problem
dersom man ikke betrakter det å fremme klassisk toleranse som viktig i skolen.
Jeg vil drøfte dette problemet i den siste delen av artikkelen, og argumentere for
at klassisk toleranse fortsatt bør fremmes i skolen.

Å AVGRENSE UENIGHETSBETINGELSEN
Istedenfor å avvise uenighetsbetingelsen som en nødvendig betingelse for toleranse,
vil jeg argumentere for at skolen isteden bør avgrense uenighetsbetingelsen, dvs.,
begrense typen av motforestillinger som elever kan tillate seg å ha dersom de
skal kunne regnes som tolerante.
En utfordring med å avgrense uenighetsbetingelsen er at det ikke finnes noen
allmenn enighet om hvilke typer motforestillinger som bør regnes som tillatte
og ethvert forsøk på å sette en slik grense vil nødvendigvis være kontroversiell.
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Allikevel er det rimelig klart, som Horton (1996: 32–37) påpeker, at «enhver
innprenting av toleranse som dyd […] må forholde seg til spørsmålet om hva
som kan anses som rimelig å være uenig i».
Én måte å avgrense uenighetsbetingelsen på – for å gjøre den kompatibel med
toleranse som et ideal – er å kreve at motforestillingene må begrunnes. Man kunne
kanskje tenke seg at et slikt krav ville løse paradokset med «den tolerante rasist»,
som beskrevet ovenfor, fordi rasisme egentlig er et spørsmål om å mislike, og
dermed ikke kan kalles en begrunnet motforestilling. Mot en slik avgrensning
kan man, som McKinnon (2006: 26) gjør, hevde at motforestillinger mot andre
raser også kan baseres på argumenter, selv om dette ikke er vanlig. Et slikt syn
vil åpne for at en rasist vil kunne være tolerant, dersom han eller hun oppriktig
mener – og argumenter for at noen raser er underlegne andre (McKinnon 2006: 31).
Problemet med en slik forståelse av toleranse (selv om den logisk konsistent), er at
den bryter radikalt med folks forståelse av hva det vil si å være tolerant. Dersom
toleranse skal kunne opprettholdes som et ideal og mål som skal fremmes i skolen,
må det derfor kreves en mer omfattende avgrensning av tillatelige motforestillinger.
En mer omfattende avgrensning av akseptable motforestillinger vil kunne kreve
at motforestillingene mot noe eller noen må være moralske for å kunne telle som
toleranse. Da vil vi klart unngå problemet med den tolerante rasist, men et annet
problem dukker opp – det som av Forst (2007) kalles toleransens paradoks, som
kan formuleres på følgende måte: «Dersom både grunnene til motforestillingen
og grunnen til å akseptere noen eller noe, kalles moralske, er paradokset at det
blir moralsk riktig eller kanskje til og med påkrevd å tolerere det som er moralsk
galt». En slik avgrensning gir svært lite spillerom for toleranse, og toleranse blir
nærmest umulig å fremme som et ideal i skolen.
Jeg vil hevde at man i en liberal demokratisk pluralistisk stat bør tillate elever
å ha et relativt bredt spekter av motforestillinger, og samtidig være kandidater
for å være tolerante. Det er vanskelig å trekke en grense, men en mulig strategi
er å kreve at motforestillinger ikke skal være respektløse dersom de skal være
kompatible med toleranse som et ideal. Selv om «respektløs» er en vag markør,
kan den – dersom den blir presisert på en fornuftig måte – være et tilstrekkelig for
å avgjøre hvilke motforestillinger som bør være tillatelige. Jeg foreslår at grunnene
til de motforestillinger man har, må knyttes til grunnene for aksept ved hjelp
av et krav om psykologisk koherens. For å illustrere, kan vi si at én og samme
person ikke kan begrunne sine motforestillinger mot andre rasers underlegenhet
mens han/hun samtidig aksepterer slike personer ut fra et prinsipp om respekt
for denne personen. Én og samme person kan imidlertid ha motforestillinger
mot f.eks. religion i sin alminnelighet, mot at unge jenter bruker hijab, eller han/
hun kan være kritiske til likestilling, likekjønnet ekteskap, homofilt samliv eller
idealet om liberal autonomi. Dette er eksempler på motforestillinger som elever
kan ha, men som er psykologisk kompatible med å ha respekt for andre personer.
8
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At elever har motforestillinger som er akseptable, innebærer imidlertid ikke at
det å fremme toleranse nødvendigvis er den beste strategien overfor elever med
slike motforestillinger. Det vi derfor må spørre oss om er hvorvidt skolen kan
opprettholde toleranse som et ideal når andre verdier og holdninger synes mer
nærliggende å fremme.

TOLERANSE VERSUS ANDRE UTDANNINGSMÅL
For å belyse dette spørsmålet, kan vi ta utgangspunkt i motforestillingen som
nevnt ovenfor som elever kan ha, og som i varierende grad står i opposisjon til
grunnleggende verdier og mål for skolen. Dersom elever f.eks. er kritisk til religionen islam, eller til homofilt samliv, er slike motforestillinger problematiske i
forhold til det å fremme toleranse. Grunnen er at skolens verdigrunnlag heller
taler for å dyrke åpenhet, fordomsfrihet og positivitet overfor forskjellighet. Å
fremme toleranse hos en elev som er kritisk til islam, vil bety at skolen samtidig
aksepterer at elever har slike synspunkter.
Hvis vi godtar en slik forståelse av toleranse, kan det virke malplassert å si at
det å fremme toleranse bør være et mål i den offentlige skolen, simpelthen fordi
det i en del tilfeller ikke er toleranse som er den rette strategi. Jeg vil allikevel
hevde at toleranse bør fremmes i skolen, selv i saker hvor andre holdninger og
verdier blir ansett som mer nærliggende å fremme. Én viktig grunn knyttes til
respekt for andre menneskers autonomi. En annen viktig grunn, som jeg vil
vektlegge her, er at toleranse fortsatt trengs. Dersom den mest ønskede strategien
ikke fungerer/slår feil, dersom noen elever ikke blir fordomsfrie, åpne overfor
f.eks. ulike religion, homofilt samliv, eller verdien av likestilling, vil det nest beste
alternativet være å fremme toleranse, dvs. å argumentere for og tilby moralske
grunner for hvorfor det er bra å tolerere ulike meninger eller handlinger. Hvorvidt
det å fremme klassisk toleranse virkelig trengs i skolen i dag, er selvsagt et komplekst spørsmål, og empirisk vanskelig å si noe sikkert om. Enkelte teoretikere
har antydet, som nevnt ovenfor, at toleranse bør betraktes som en overgangsverdi (Wall & Klosko 2003: 232; Williams 1996: 26), hvis verdi gradvis vil avta.
Andre, som Ingrid Creppell (2003: 5) hevder at klassisk toleranse vil forsterke
den rådende maktasymmetrien mellom majoritet og minoritet fordi bare den
mektige majoriteten er i posisjon til å tolerere. Klassisk toleranse blir således
en nedlatende holdning som ikke vil lykkes med å imøtekomme mangfoldet i
moderne flerkulturelle samfunn.
Begge disse innvendingene har svakheter. Jeg tror at et syn som betrakter
klassisk toleranse som noe utdatert, er basert på en blanding av ønsketenkning
og høyst usikre empiriske antagelser om fremtiden. Det bakenforliggende argumentet innebærer en tro på at samfunnet vil bli så homogent eller harmonisk
at slik toleranse ikke lenger er nødvendig. Dersom vi tar rådende uenigheter i
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samfunnet og realistiske antagelser om slike uenigheter med i beregningen, er
det mer sannsynlig at det fortsatt vil være mange verdispørsmål hvor elever har
ikke-urimelige motforestillinger – hvorav enkelte står i motsetning til skolens
verdier og mål. Slike uenigheter er et permanent trekk ved moderne pluralistiske
liberale demokratier. De er en del av det Rawls kaller «the fact of pluralism», og
som andre har omtalt som nødvendige «uenighetsfellesskap». Hovedproblemet
med Creppells argument er at hun synes å anta at det å fremme klassisk toleranse på en eller annen måte vil ekskludere skolens mål om å fremme åpenhet,
fordomsfrihet og positivitet overfor forskjellighet. Jeg kan ikke se hvorfor det å
fremme toleranse skal ha en slik konsekvens dersom den samvirker med disse
målsetningene. Jeg vil hevde at de begge er legitime og nødvendige i offentlig
skole, og at de i en kombinasjon, utgjør en robust og realistisk tilnærming i et
pluralistisk samfunn.
Å tro at det å fremme åpenhet, fordomsfrihet og positivitet overfor forskjellighet kan gjøre klassisk toleranse overflødig, vil være å overvurdere skolens
påvirkningskraft. Det vil også kreve en undervisningsform som lett kan blir
overdrevent harmoniserende, og bidra til å maskere uenigheter i verdispørsmål.
Det er derfor dristig å anta at en slik strategi vil lykkes, og dermed at klassisk
toleranse er unødvendig. En sikrere tilnærming vil derfor være at lærere også
argumenterer for og forklare hvorfor det er viktig å akseptere det du er uenig i
eller har motforestillinger mot.
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TRE MÅTER Å MØTE RELIGIØST MANGFOLD PÅ
PÅL REPSTAD

Norge er ikke blant Europas mest konfliktfylte områder når det gjelder religion
og religiøst mangfold. Vi kan bare dra litt sørover, og konstatere at debatten
har vært barskere og mer polarisert i Danmark (Niemelä og Christensen 2013).
Men også i Norge har det økte religiøse mangfoldet ført til diskusjon, som vi vet.
Det kan gjelde spørsmål som religionens rolle i skolen, mulighetene til å drive
privatskoler, offentlig ansattes rett til å bære religiøse symboler og klær, og mye
annet. Som mange andre europeiske land har Norge på vel 150 år beveget seg
fra et land med én monopolkirke til først et kristent mangfold, så et større handlingsrom for sekulære individer og bevegelser, og til sist et religiøst mangfold ut
over kristendommen.
I Norge og mange andre land med liknende historiske endringer er det mulig
å skille mellom tre hovedstrategier når det gjelder religionens rolle i staten og
i offentligheten ellers. Dette er selvfølgelig en svært skjematisk inndeling, men
den er god å tenke med, som det heter. Sosiologen Max Weber brukte begrepet
idealtype om slike pedagogiske forenklinger, eller pedagogiske karikaturer, om
en vil.
Den første idealtypiske strategien er å prøve å opprettholde den dominerende
rollen til den tradisjonelle majoritetsreligionen. Det kan skje fra statens side
ved økonomisk og andre former for diskriminering, som gjør det vanskelig for
minoriteter å utfolde seg. Begrunnelsene for å følge en slik strategi varierer. Noen
ganger gis det religiøse grunner: Flertallsreligionen er sann, de andre representerer falske profeter. Men med økt mangfold skjer det ofte en utvikling i retning
av mer allmenne og sekulære begrunnelser: Man peker på at kulturarven må
vernes, og at majoritetsreligionen inneholder viktige verdier som bidrar til å holde
samfunnet sammen. I Europa i vår tid er denne strategien kanskje mest synlig til
stede i Russland og Hellas, men også der møter slike synspunkter kritikk. Den
spanske befolkning har gjennomgått en betydelig sekularisering i de senere år,
kanskje som en motreaksjon mot et slikt strev for å vedlikeholde det katolske
monopol. I norsk sammenheng kan en også finne eksempler på politikere og
12
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andre som tar til orde for denne strategien. Rent religiøse argumenter er sjeldne.
Det vekker oppsikt hvis en politiker advarer mot at Gud vil straffe oss dersom
vi vedtar lover de oppfatter som stridende mot kristen etikk. Vanligere er nok
allmenne argumenter om verdien av den kristne kulturarv.
En annen, svært forskjellig strategi er å utelukke religiøse uttrykk mer eller
mindre fullstendig fra den offentlige sfære, og særlig fra enhver sammenveving med
staten. USA og Frankrike nevnes ofte som eksempler på en slik strategi. Men her
må det tilføyes at det er en avstand mellom idealtype og faktiske forhold i disse
landene. Selv om USAs konstitusjon skiller skarpt mellom stat og religion, er det
få andre vestlige land der religiøs retorikk spiller en så viktig rolle i politikken,
særlig i valgkamper. Og i Frankrike er lokale kommuner slett ikke løsrevet fra
den katolske kirke (Willaime 2008).
En konsekvent sekulær offentlig sfære vil kunne ha samme konsekvens som
en diskriminering av minoriteter i majoritetsreligionens navn: Minoriteter vil
kunne kjenne seg diskriminert og lite verdsatt, særlig minoriteter der religionen
er en viktig del av identiteten. Sammen med sosial og økonomisk diskriminering
vil en slik strategi kunne føre til radikalisme og ekstremisme. Det er ikke uvanlig
å bruke Frankrike som eksempel på et land der strenge restriksjoner på religiøse
uttrykk i offentligheten fører til en fremmedgjøring blant muslimske ungdommer.
Den tredje strategien innebærer et forsøk på å la den offentlige sfæren avspeile
mangfoldet av religioner og livssyn i samfunnet. Et eksempel kan være den
norske praksisen med at staten støtter tros- og livssynssamfunn i samsvar med
deres relative medlemstall. Et annet mulig eksempel (som ikke er gjennomført)
kunne være at den offentlige kringkastingen slapp til ulike livssyn og religioner
til forkynnende programmer proporsjonalt med størrelse. I norsk skole er det
også et slikt prinsipp som gjøres gjeldende, dog ikke helt mekanisk.
Debatten om religionens plass i skolen viser at dette ikke er en strategi helt
uten problemer. Det kan være uenighet om fordelingsnøkkelen, og hensynet til
mangfoldet krysses også ofte av et annet hensyn: Religioner som ligger klart
innenfor menneskerettighetenes ramme, kommer bedre ut av det enn religioner
som er på kollisjonskurs med slike rettigheter. Noen tilfeller er ganske opplagte.
En åpent fascistisk eller rasistisk religion vil neppe slippe til i skolen. I andre
tilfeller er avveiningen mellom religionsfrihet og andre verdier kontroversiell:
Hvis religioner som ikke slipper til kvinner i bestemte posisjoner ikke skal støttes
økonomisk, vil det kunne få dramatiske følger.
Få eller ingen land kan puttes friksjonsfritt inn i en av de tre skisserte båsene.
Det er ikke uvanlig at alle tre strategiene kan spores i et land, selv om tyngdepunktet varierer. Norge har fremdeles en majoritetskirke med en spesiell stilling i
lovgivningen (Schmidt 2015). Enkelte religiøse uttrykk holdes fremdeles utenfor
den offentlige sfære – men ikke alle. Politiet kan ikke bære religiøse symboler på
jobb, mens turbaner og hijab er tillatt i det militære, så lenge det ikke går ut over
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funksjonaliteten. Og som nevnt avspeiler både skolens innhold og det økonomiske
støttesystemet i prinsippet det religiøse mangfold.
Tross at den byr på mange praktiske problemer har det kanskje skint igjennom at jeg nærer en viss sympati for den tredje strategien. Den vil by på mange
diskusjoner om trafikkregler, fordelingskriterier og avveininger. Men jeg synes
intervjuet med lærer Tone Vigsø i dette nummeret av Religion og livssyn viser
noen av de gode sidene ved å skape arenaer som avspeiler det religiøse mangfoldet
og gjør det mulig å samtale om religioner og livssyn.
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OVER KAFFEKOPPEN
KARI REPSTAD INTERVJUER TONE VIGSØ

Tone Vigsø, du har i flere år undervist i Religion og etikk på Kvadraturen skolesenter. Skolen er en av Vest-Agders største med et stort antall minoritetsspråklige
elever. Skolen har mye yrkesfag, men også en stor studiespesialiserende avdeling.
I klassene dine har det det av og til vært mer enn halvparten som har hatt ikkeetnisk-norsk bakgrunn. Fortell litt om hvordan du opplever det å undervise i
religion og etikk på denne flerkulturelle skolen.
Jeg synes det er utrolig gøy å jobbe på en så flerkulturell skole, det er så spennende med forskjellige kulturer, språk og identiteter og jeg opplever at vi har et
godt skolemiljø. Jeg hadde nok søkt meg bort for lenge siden om ikke jeg hadde
likt det så godt som jeg gjør.

ÅPNE ELEVER
Når en jobber med religionsfaget i så flerkulturelle klasser som jeg gjør, er det
interessant å legge merke til at elevene virker mer religiøse enn i andre mer etnisk
norske klasser. Elevene er ikke flaue for å snakke om religion. Særlig gjelder det
de muslimske elevene, men også de som har en kristen bakgrunn snakker mer om
det. I tillegg er de kristne fra andre land åpne om sitt ståsted. Når elevene er så
åpne, påvirker det klasserommet i en positiv retning, mener jeg. Elevene blir kjent
godt kjent med hverandre og det legger grunnlaget for at de forstår mer av andres
religion, livssyn og ikke minst erfaringene de har med det. Kompetansemålene i
religionsfaget, for eksempel målet som omfatter sammenlikning og religionskritikk, gjør at de må ta et skritt tilbake og se sin religion utenfra. Ikke minst for
de som er veldig religiøse, kan dette være fruktbart og også litt tøft. Tøft fordi
ikke alle religiøse retninger har tradisjon for religionskritikk, særlig har ikke
islam det. Likevel, klasserommet er langt ifra fritt for diskusjoner, og de er kan
av og til være vanskelige å styre, særlig hvis diskusjonen blir opphetet. Det kan
bli ganske heftig når det handler om klesdrakt og kvinnesyn. Men når jeg tenker
etter, husker jeg ikke noen spesielt vonde diskusjoner. Vi snakker mye om å ha
respekt for hverandre, ikke minst når vi er uenige. En diskusjon må også ha rom
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for de radikale meningene. Det er viktig at vi snakker om dem og ikke minst
med elevene som har dem.
Måten vi jobber på håper jeg bidrar til at elevene får respekt for hverandre.
Elevene blir utfordret til å samtale to og to eller tre og tre om et tema før vi tar
det opp i fellesskap. Da kommer de nær hverandre og de tvinges til å delta aktivt.
Vi har også noen øvelser der elevene må ta stilling ut fra noen påstander og vise
og begrunne sine meninger og holdninger. De øvelsene bruker jeg særlig i etikk.
Jeg tror det er viktig å få fram ulike perspektiver på religion og livssyn. En
flerkulturell klasse er ideell i så måte. Elever som får fortelle om sin religion, gir
et innenfra-perspektiv som gjør at elevene forstår religionen bedre. Jeg tenker
mye på hvordan jeg kan bruke elevenes kunnskaper og erfaringer i klasserommet.
Grunnen til at vi jobber slik er at elevene skal utvikle forståelse for hverandres
standpunkter. Jeg mener vi motvirker stereotypier på denne måten. Håper jeg i alle fall.
Av og til bruker jeg medieoppslag som utgangspunkt for undervisningen. Jeg er
opptatt av at elevene ikke skal tro på alt de ser og hører. Derfor bruker jeg serien
«På tro og Are». Programmene om buddhismen og islam synes jeg viser tydelig
at Are har en agenda. Vi analyserer disse to innslagene for å prøve å avsløre den.
Men, det er mange oppslag om islam. Jeg opplever at mine muslimske elever
blir slitne av hele tiden å måtte forsvare islam. Jeg ønsker at de skal slippe det,
derfor bruker jeg dem bare når elevene selv tar dem opp.

VI SKULLE HATT MER TID
Læreplanen legger opp til at eleven får nok kunnskaper og ferdigheter på mange
områder, men den kunne godt ha inneholdt mer om hinduismen og jødedommen.
Sånn som det er nå, er det ofte buddhismen som blir den valgfrie religionen.
Jeg synes vi skulle hatt flere timer til religionsfaget. Det er et viktig toleranseskapende fag i skolen.
Dessuten brenner jeg for at også yrkesfaglige studieprogrammer skal ha et
religions- og etikkfag. Bare tenk på de yrkene de skal inn i. De skal jo alle ha
med mennesker å gjøre!
Samtalepartner Kari Repstad
Tone Vigsø er lektor og rådgiver ved Kvaderaturen i
Kristiansand.
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Våren 2015 fikk elevene i vg3 på Frogn vgs. i oppgave å skrive en resonnerende
tekst om en valgfri religion. Eleven som vi gjengir teksten til her, valgte å fordype
seg i buddhismen. Kildene til denne oppgaven, var NRKs program fra 2010, «På
tro og Are», der Are Osen vil leve som buddhist, samt Buddhistforbundet i Norge
sin kritikk av programmet.
Under filmseminaret «Den andres ansikt» 16. november 2013, arrangert av
KULT/Norske kirkeakademier, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
og Religionslærerforeningen, ble programmet diskutert i en panelsamtale, med
tittelen: «Respekt og kritikk». Tor Øystein Vaaland ledet samtalen, og i panelet
satt Kim Son Pham fra Det vietnamesiske Buddhistsamfunnet i Norge, Egil Lothe
fra Buddhistforbundet, Ann-Magrit Austenå, generalsekretær NOAS, Jens Oscar
Jenssen, filosof STL og undertegnede.
NRKs programsjef Per Olav Alvestad hadde før samtalen i et opptak forklart
oss hva som lå bak ideen om programserien. Underholdende folkeopplysning
kan kanskje sammenfatte sjangeren?
Jeg ble spurt om jeg ville bruke dette programmet i undervisningen. Jeg gav da
uttrykk for at jeg ikke ville bruke programmet som en introduksjon til buddhismen, men kunne kanskje bruke det som en del av en diskusjon. Da elevene ble
vist «På tro og Are», fikk de samtidig servert kritikken fra Buddhistforbundet.
Jeg sa også i løpet av panelsamtalen at jeg ville ha problemer med å vise
programmet, da jeg ofte opplever å ha gutter i klassen som inntar den rollen Are
Osen har i programmet. Jeg sa jeg var redd for at deres fordommer mot religioner
generelt kunne forsterkes ved å vise dette.
Mathias Leines Dahles tekst får vise at det finnes andre gutter enn dem jeg litt
fordomsfullt viste til den gangen.
Les mer om film i undervisningen i Religion og livssyn, 1/2013 og les om s eminaret
i 1/2014.
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KVINNENS STILLING I BUDDHISMEN
MATHIAS LEINES DAHLE

NRK laget i 2010 en programserie ved navn «På tro og Are», der de tok med seg
seerne inn i flere religioner. I episode 6 (23.11.10) går programleder Are Osen
nærmere inn på buddhismen. Buddhismen er en av våre eldste verdensreligioner
og har lange tradisjoner. Osen går ekstra nøye inn på religionens kvinnesyn, men
ikke bare med forståelsesfulle øyne. Det norske buddhistforbundet har i etterkant
kritisert programmets framstilling av religionen generelt og kvinner spesielt, som
unyansert og direkte usann. Hvordan blir buddhismen som religion framstilt og
hvordan kan man finne grunnlag for å fremstille kvinnesynet på to vidt forskjellige
måter? Finnes det et fasitsvar på kvinnens posisjon i buddhismen?

HUMORISTISK OM TRO
Fire minutter ut i NRKs program «Are prøver å leve som buddhist», sendes en
animert filmsnutt med fakta det er «Verdt å vite om buddhismen». Innholdet
er ganske tradisjonelt og preget av anerkjente faktaopplysninger. Eksempler på
dette er at religionen oppsto i India for 2500 år siden og at den i dag har rundt
400 millioner tilhengere på verdensbasis, med hovedsete i Øst-Asia. Det nevnes
at buddhismen ikke tilber noen form for gud, og at mange derfor regner buddhismen som en filosofi, snarere enn en religion.
«Verdt å vite om buddhismen» legger også vekt på religionens opphav; at
prinsen Siddharta nådde oppvåkning og ble Buddha. Siddharta innså hvordan
alt hang sammen og fant en metode for å gjøre slutt på rekken av gjenfødsler,
bedre kjent som reinkarnasjon, og oppnå Nirvana.
Det er viktig å påpeke at animasjonssnutten, og hele programmet og serien
for øvrig, er laget med en «humoristisk fremstilling av de ulike religionene», som
programsjef Petter Myhr sier det selv. Dette preger naturligvis seernes inntrykk av
programmet, og den humoristiske tonen går til dels også utover innholdets saklighet.
I tillegg går Are Osen nærmere inn på karma i buddhismen. Dette kan enkelt
defineres som at du får igjen for dine handlinger, som regel i ditt neste liv. Osen
18
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besøker den buddhistiske familien Doung, og datteren i familien begrunner tanken
om karma med utsagnet: «Hvis man ikke tror på karma og reinkarnasjon, hvorfor
skal man gjøre snille ting da? Hvorfor ikke bare rane og stikke til et land og bo
der? (…) Man vil jo bare ha det beste for seg selv». Hun legger til et spørsmål
til programlederen: «Hvis du ikke tror på karma, hvorfor tror du at folk bor
i Afrika og du bor her i et rikt land – Norge, som får det meste?». Dette er en
oppsiktsvekkende tankegang, som faktisk sier at hvis man er født inn i dårlige
levekår, må man takke seg selv. Da har man, ifølge utsagnet, begått negative
handlinger i sitt forrige liv som man blir straffet for. Om denne synsvinkelen er
representativ for alle buddhister er en annen sak.

«TRASI Å VÆR KVINNE»
Emnet som har skapt mest debatt i ettertid av programmet er imidlertid buddhismens kvinnesyn, slik det blir fremstilt i filmen. Intervjuobjektene forteller
at kvinner har dårligere karma enn menn, på grunn av at de i større grad har
«negative egenskaper som sjalusi og irritasjon enn det menn har». Deltakerne,
som bor i Trøndelag, forteller at de synes det er «Trasi å vær kvinne» og de gir
uttrykk for at de har gjort noe galt i det forrige livet, for å bli født som kvinne. I
følge dem er det definitivt bedre å bli født som mann. Allikevel hevder de at det
er likestilling mellom menn og kvinner, fordi begge kjønn kan bli Buddha, selv
om det tilsynelatende kreves mer av kvinner for å oppnå denne oppvåkningen.
Det norske buddhistforbundet støtter ikke dette synspunktet på kvinner, og
hevder i sitt brev (3.1.2011), etter å ha snakket med intervjuobjektene, at deltakerne «kun har uttalt seg om at menn har egenskaper som gjør at de har lettere
for å tilpasse seg klosterlivet enn hva kvinner har og at de ser på dette som en
fordel menn har fremfor kvinner. De sier at de overhodet ikke har uttalt seg om
at menn er bedre enn kvinner og slett ikke om at menn skulle være klokere enn
kvinner». Dette står i forbundets brev til NRK. På bakgrunn av deltakernes
utsagn er det allikevel åpenbart at de tilegner menn høyere status enn kvinner og
at de to buddhistiske partene dermed tolker buddhismen og dharma forskjellig.

NEDVURDERENDE KARAKTERISTIKK?
Hvis vi går nærmere inn på brevet fra Det norske buddhistforbundet til NRK,
står det at «Hovedpunktet i kritikken handlet om programleders uriktige og
nedvurderende karakteristikk av buddhismens kvinnesyn.». Spesielt Osens
utsagn om at «Kvinner er mentalt underlegne menn og ute av stand til å fatte
og praktisere læra hans» skaper voldsom motstand hos forbundet. I følge dem
faller denne påstanden på sin egen urimelighet, tatt i betraktning hva kildene
til kunnskap om buddhismen og Buddhas kvinnesyn sier. Buddhistforbundet
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hevder at «buddhismen har en tradisjon å være stolt av når det gjelder kvinnens
plass i det religiøse liv og kommer med flere eksempler på hellige tekster der
kvinner har lik status og verdighet som menn. Eksempler på dette er pali-krøniken «Mahavamsa», «Mahapajapatigotamivatthu» fra pali-kanon og Dogens
«Shobogenzo», bind 1, kapittel 8. Med andre ord begrunner Buddhistforbundet
sine utsagn på en god og utdypende måte.
De vidt forskjellige fremstillingene av buddhismens kvinnesyn kan ha mange
årsaker. Men først er det viktig å få fram at det hovedsakelig er tre synsvinkler som
kommer fram i filmen og brevet; de buddhistiske deltakernes, programleder Are
Osens og Det norske buddhistforbundets. Kort oppsummert er Osens oppfatning
av buddhismens kvinnesyn den mest diskriminerende, buddhistforbundets minst,
mens programdeltakernes synspunkt ligger et sted midt imellom.

TEKST I ULIK KONTEKST
I alle religioner finnes mange tolkninger, og buddhismen er intet unntak. Det
betyr at verken buddhistforbundets eller deltakernes synspunkt, nødvendigvis
er feil. En relevant opplysning i denne sammenheng er at de buddhistiske deltakerne opprinnelig er fra Vietnam, mens Buddhistforbundet er norsk. Hvis vi ser
dette i et større perspektiv, kan vi se på Vietnam som en del av det tradisjonelle
Asia, og Norge som en del av det akademiske Vesten. Asia og Vesten har to helt
forskjellige grunnlag for å tolke buddhismen, og det er derfor ikke rart at tolkningen blir forskjellig. Med en kulturell bakgrunn hvor menn har noe høyere
status enn kvinner, som kan hevdes å være tilfellet i Asia i dag, er det naturlig at
også religionen blir tolket på denne måten. Hvis man finner skrifter eller utsagn
som antyder dette, som vi antagelig vil kunne finne i alle verdensreligioner, vil
veien til et diskriminerende kvinnesyn være kort.
På motsatt side har vi Vesten, som har kommet langt med likestilling og har
et utgangspunkt som sier at menn og kvinner er akkurat like mye verdt. Da blir
det naturlig å tolke buddhismen i denne retningen og prøve å finne belegg for
likeverd i de hellige skriftene. Faktum er at man i slike skrifter trolig vil kunne
finne belegg for begge synspunkter; både at menn og kvinner er like mye verdt,
og at kvinner er litt mindre verdt. Med Vestens øyne er den første påstanden den
eneste riktige, mens asiater kan mene at det er den andre som stemmer.

GENERALISERING PÅ SVAKT GRUNNLAG
Et av buddhistforbundets argumenter mot fremstillingen i programmet, er at
kildene ikke holder mål. For selv om man kan tolke tekster forskjellig, stilles det
et krav om at tekstene som tolkes er troverdige og «gyldige» i religionen. Som
oftest er dette samsvarende med religionens hellige tekster. For buddhistene
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innebærer dette en stor samling, og studiet av hellige tekster er en del av en
omfattende religiøs utdanning. Forståelse av innholdet i tekstene er viktig for å
lære om Buddha, og hans egenskaper og lære.
Som nevnt tidligere begrunner buddhistforeningen sin argumentasjon om
at kvinner og menn er likestilt i religionen med teksteksempler fra de hellige
tekstene. De påpeker også at NRK ikke har gjort det samme. NRK bruker de
vietnamesiske, buddhistiske deltakerne som kilder og disse har som nevnt et
annet synspunkt på saken enn Vesten. Men dette er ikke eneste kilde programmet
benytter seg av. For som grunnlag for den provoserende påstanden «Kvinner
er mentalt underlegne menn og ute av stand til å fatte og praktisere læra hans»
ligger det en lite troverdig kilde, skal vi tro buddhistforeningen. De skriver i
sitt brev at «I stedet for å undersøke disse tekstene (palitekstene) direkte, velger
NRKs journalister å innhente tredjehåndsopplysninger ved å sitere en viss Rev.
Patti Nakai fra The Buddhist Temple of Chicago, i et klipp hentet fra nettsiden
til et japansk-amerikansk jodo-shinshu-tempel.». Religionshistoriker Kåre A. Lie
legger til at «Jeg forstår ikke hvorfor denne personen velges som autoritet her».
Og det må også jeg, som nøytral leser og seer, si meg enig i at virker ulogisk og
rart. Det er de hellige tekstene som må ligge til grunn for slike tolkninger, og ikke
enkeltpersoner. Disse uholdbare kildene svekker dermed Osens generalisering av
buddhismens kvinnesyn.

FINNES DET ET FASITSVAR?
Buddhismen er en religion der Buddha og hans lære står i sentrum. Den rommer i
dag 400 millioner mennesker, noe som fører med seg store variasjoner i praktisering
av religionen. Dette fører ofte til konflikt hvis man prøver å dra alle over en kam,
slik tilfellet var da NRK sendte sitt program «Are prøver å leve som buddhist».
Det norske buddhistforbundet skrev flere kritikkbrev og skrev i sin konklusjon:
Selv om buddhismen, som en av de eldste verdensreligionene, rommer et
stort mangfold av fortolkninger og praksis er programleders kategoriske
karakteristikk av buddhismen som grunnleggende kvinnefiendtlig, slik han
uttrykker det ovenfor, en påstand som ikke bare er usann, men som også
uttrykker en nedvurdering av buddhismen som religion som stigmatiserer
buddhister, spesielt de omkring 28.000 buddhistene som lever i Norge.
Dette passer også godt i denne artikkelens konklusjon, uten at jeg skal uttrykke
meg om hvem som har rett og galt. For som det står, rommer buddhismen, og for
så vidt alle de andre verdensreligionene, et enormt mangfold av tolkninger. Den
kulturelle bakgrunnen og verdiene til den praktiserende vil alltid påvirke tolkningen, og da blir den nødvendigvis forskjellig. Det er dermed umulig å finne et
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fasitsvar på kvinnens posisjon i denne eldgamle religionen. Derfor blir det direkte
feil av Are Osen og resten av teamet som har laget programmet, å kategorisere
buddhismen som en nærmest kvinnefiendtlig religion. Bildet er mye mer nyansert
enn som så, på tross av at de tre buddhistiske deltakerne fra Vietnam mente at
det var bedre å bli født som mann enn kvinne.
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FRA ARKIVET
SKOLENS OPPGAVE I ET PLURALISTISK SAMFUNN
– FEM SYSNPUNKTER PÅ VÅR TIDS ETISKE
PLURALISME SOM DIDAKTISK UTFORDRING
GUNNAR HOLTH

Denne artikkelen består av legmannsbetraktninger, basert på en alminnelig skolelærers erfaringer, synsing og lesning. Jeg har ikke bedrevet annen forskning enn
den som de fleste lærere driver med: Vi ser stadig vekk forskende på elevene våre …
Og da hender det at vi gjør oss våre tanker om for eksempel skolens vanskelige
oppgave i et pluralistisk samfunn.
Det er utvilsomt et svært tema, og det kan vinkles på mange måter. Jeg kommer
overhodet ikke til å berøre viktige spørsmål som grunnskolens formålsparagraf
eller KRL-faget. Derimot har jeg tenkt å fundere over lærergjerningens vilkår i
vår tid – en tid preget av omfattende og raske endringer og et høyrøstet mangfold av verdioppfatninger og påvirkninger som til dels går kraftig på tvers av de
verdiene skolen står for, slik de er nedfelt i lover og læreplaner, og ikke minst i
hele ideen om skolen som oppdragerinstitusjon.
Mitt utsiktspunkt er bestemt av og helt sikkert begrenset av at jeg er lektor
i norsk, religion og samfunnskunnskap på en allmennfaglig videregående skole
i Bærum. Jeg ser på min samtid med et nysgjerrig og lett bekymret lektoralt
blikk – og med dette blikket observerer jeg en del betenkelige tendenser. Men jeg
føler trang til å understreke med en gang at jeg ser ingen grunn til å svartmale
situasjonen. For det første har jeg – i likhet med mange andre lektorer – rett og
slett lest for mye historie til at jeg vil snakke særlig høyt om de gode gamle dager.
De gode gamle dager, da verden var i orden, er som regel vanskelige å få øye på
når man ser nærmere etter. Og for det andre har jeg daglig kontakt med såpass
mange hyggelige, reflekterte og kunnskapsrike ungdommer at det i seg selv er en
effektiv vaksine mot at mismotet skal få overtaket.
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Likevel må jeg innrømme at under arbeidet med dette innlegget hendte det
flere ganger at jeg sendte en vennlig tanke til min kjære kollega Elias Rukla,
som utøvet sin lektorgjerning ved Fagerborg videregående skole i 25 år, inntil
han ikke orket mer og gikk av under dramatiske omstendigheter – slik det er
grundig skildret i Dag Solstads roman Genanse og verdighet. Blant norsklektorer
er den en sikker vinner, fordi den, i motsetning til så mange andre skoleromaner,
så avgjort tar lærerens perspektiv. Lektor Rukla gjennomgår Ibsens skuespill
Vildanden, elevene kjeder seg, og atmosfæren i klasserommet er stinn av motvilje. Rukla kan ikke unngå å merke at hans umodne og uferdige elever kjeder
seg på en annen måte enn elever gjorde før: De er dypt fornærmet og kjenner
seg forulempet fordi de kjeder seg – for hvorfor skal de finne seg i dette, disse
gammeldagse og uforståelige greiene som skolen og læreren prøver å prakke
på dem? Og Rukla har mer og mer en intens fornemmelse av at de herskende
tendenser i samtidskulturen støtter opp om elevenes holdning, slik at de føler
at de er i sin fulle rett, og at læreren er helt på jordet. Dette er en sterkt kulturkritisk roman, der Solstad blant annet vil si: Den kulturen som ikke tilbyr
ungdommen sin noe annet og noe mer enn det de ber om og det de umiddelbart
forstår, og som altså ligger helt og holdent på deres eget nivå – den kulturen
fortjener ikke å overleve.
Hva har nå dette å gjøre med skolens oppgave i vårt pluralistiske samfunn?
Vi får se, etter hvert som jeg nå vikler ut mine fem synspunkter.

MANGFOLD I SAMFUNNET OG I KLASSEROMMET
ER EN GAVE OG EN OPPGAVE
Dette er didaktisk sett den mest konstruktive tanken, og derfor kanskje den
viktigste. Vi kan starte med en grovskisse av noen typiske trekk ved vår samtid:
Pluralismen i vår tid er det økende mangfoldet som innebærer at mange ulike
religioner, livssyn, verdioppfatninger, normer og levemåter lever side om side i
samfunnet vårt, uten at en av dem opphøyes av noen overordnet autoritet til å
være bedre enn en annen.
Sekulariseringen er et viktig fenomen som jeg ikke skal drøfte nærmere her, bare
framheve det poenget som Jan-Olav Henriksen tok opp i Religion og Livssyn nr.
1 2000: Sekularisering betyr slett ikke at religion og religiøsitet blir borte, heller
ikke at vi får en fullstendig avkristning. Men det betyr tap av religiøs autoritet.
På samfunnsnivå: Kirken og dens ledere mister autoritet i forhold til andre institusjoner. På individnivå: Ingen skal komme her og fortelle meg hva jeg skal tro
og mene om religiøse og etiske spørsmål.
Det flerkulturelle samfunn er et tredje stikkord. Som en dagligdags erfaring er
det relativt nytt, det har kommet for å bli, og det har som kjent også stilt skolen
overfor en rekke nye utfordringer i et samfunn som tradisjonelt har vært nokså
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homogent. (Det hender jeg forteller elevene mine at da jeg var liten, i 1950-årene,
så jeg en gang en neger. Ja, jeg vet at det ikke heter det lenger. Men jeg så en neger.
Det var utenfor vikingskipshuset på Bygdøy.) Uansett: Det flerkulturelle samfunn
fører nødvendigvis til mer etisk pluralisme, også i klasserommet.
På mange måter kan vi si at vi lever midt oppe i en tid med revolusjonære
endringer – en teknologisk og kulturell revolusjon som ingen av oss har helt oversikt over. Bare tenk på at før 1995 eksisterte ikke Internett som en ekspansiv og
anarkistisk verdensvev. Det at gjennomgripende endringer skjer så fort, innebærer
at alle vi som driver med overføring av kunnskaper, ferdigheter og verdier, befinner
oss på gyngende grunn. Men det innebærer også at vår bevissthet blir skjerpet.
Og til trøst for oss religionslærere er det jo sånn at når samfunnsendringene er
svært raske og omfattende, blir det gjerne en fornyet interesse blant folk for både
etikk og mystikk …
Jeg sier altså at dette moderne mangfoldet er en gave – det har gitt oss en masse
verdifulle impulser. Vi kan bare gå to skritt tilbake, til 1950-årene, og tenke på
det sterke konformitetspresset som hersket da, med til dels ganske bastant sosial
kontroll av individet, undertrykking av minoriteter og manglende toleranse for
avvik på ulike områder. Jeg ønsker meg iallfall ikke tilbake dit. Og ikke minst i
sammenheng med undervisning, for eksempel etikk-timer, er mangfold en stor
fordel. Som det er sagt: Der alle tenker likt, tenker ingen særlig meget.
Lærerens oppgave blir derfor å sørge for at mangfoldet blant elevene, i holdninger og oppfatninger, faktisk kommer fram i klasserommet, og at elevenes
toleranse for forskjeller blir dyrket fram. For det er ingen selvfølge at dette skjer.
Vi pedagoger må forsøke å skape et tillitsfullt læringsmiljø, bygd på likeverdighet,
respekt og dialog. Klasserommet skal være et rom der hver enkelt elev våger å
delta aktivt, komme med seg selv, i fruktbare læringsprosesser sammen med sine
medelever. Nå ble det mange store ord, men det får våge seg. Det er vår oppgave
å utvikle elevenes sosiale og etiske kompetanse, slik at de kan være rustet til å
handle ansvarlig i dette pluralistiske samfunnet, og ha fått en god evne til å samarbeide med folk som tenker annerledes enn de selv gjør. Og ikke minst, øvelse
i «to disagree in an agreeable way», som det så vakkert heter på sidemålet. Det
arbeidslivet elevene våre skal ut i, legger også stadig større vekt på samarbeidsevne
og det å utvikle team der man kan oppnå kreative tilnærminger til problemene
fordi deltakerne er forskjellige og tenker ulikt.
Til dette trengs det elevaktiviserende metoder – og det er på dette punkt, i
metodikken, at jeg må si meg ganske uenig med min ærede kollega Elias Rukla.
I de siste årene har jeg og mange andre lærere fått spennende metodikk-impulser fra Canada, via Fylkesdirektøren for utdanning i Akershus, som har innført
samarbeidslæring (på engelsk: cooperative learning) som et satsningsområde
for skolene i fylket. Leseren vil kanskje spørre: Kan det komme noe godt fra en
utdanningsdirektør? Ja, det kan faktisk det. Det dreier seg om en stor vifte av
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ulike metoder og teknikker som i høy grad bidrar til at læreren kan ivareta den
oppgaven jeg har pekt på ovenfor. Elevene arbeider ofte i par og i firergrupper,
men på en annen måte enn i tradisjonelt gruppearbeid. De forskjellige teknikkene
definerer klart hvordan samarbeidet skal foregå, både når det gjelder innhold,
formål og tidsforbruk. Lærerens regi er tydelig og «streng», blant annet for å
sikre at alle elevene deltar på en likeverdig måte og at de er gjensidig avhengige
av hverandre i læringsarbeidet. Brukt i samspill med andre gode og velprøvde
undervisningsmetoder gir samarbeidslæringen nye muligheter til å utnytte forskjellene mellom elevene som en positiv ressurs.

SKOLENS PROBLEM ER IKKE DET
FLERKULTURELLE, MEN DET UKULTURELLE!
I en kultur som mer og mer er preget av verdipluralisme og ukritisk frihetsdyrking,
ligger det på lur en tendens til en nihilistisk la-det-skure-holdning til normer og
verdier i det hele tatt, og dette kan lett slå ut i form av en egoistisk og hensynsløs
atferd. «Den ukulturelle pluralismen» er den som utvisker alle forskjeller mellom
godt og dårlig, akseptabelt og uakseptabelt, og den er også kjennetegnet ved en
stor grad av kjedsomhet når læreren gjennomgår ting som ikke har den minste
relevans for ungdomskulturen. Jeg tror at mange lesere kjenner til slike fenomener
fra skolestua i dag, i større eller mindre grad.
For ti–femten år siden leste en del av oss om «den nye ungdommen» i vår tid.
Stikkordet var kulturell frisetting, og referansen var den tyske pedagogen Thomas
Ziehe og hans teorier. Begrepet siktet til en form for løsrivelse fra kollektive normer
og tolkningsrammer for den enkeltes liv. Jeg leste dette med stor interesse – men
det var først utover på 90-tallet at jeg syntes jeg stadig observerte tegn på at jo,
det kan nok stemme. Den positive siden av den oppvoksende slekts frisetting
handler om større frihet og selvstendighet, mindre kontroll, flere muligheter og
i det hele tatt et større handlingsrom. Den negative siden handler om et diffust
fravær av mening og en tilsvarende lav frustrasjonsterskel. Med det siste mener
jeg at en større del av barn og ungdom i dag har konsentrasjonsproblemer, er
rastløse, gir opp forholdsvis lett overfor anstrengelser, har lett for å kjede seg, er
mer krevende, tåler ikke å bli irettesatt, velger å utebli osv.
Inntrykk fra ulike episoder i klasserommet, som også bekreftes av enkelte
undersøkelser, viser en økende verdirelativisme og nokså tøyelige normer om
rett og galt. Det er ikke min hensikt «å rakke ned på dagens ungdom», de er på
godt og vondt et produkt av vårt samfunn. Dessuten er det grunn til å framheve
at denne frisettingen slår svært ulikt ut med hensyn til ungdommens sosiale
bakgrunn og oppvekstvilkår. De som har en trygg og solid oppvekst, med klare
rammer rundt seg, nyter godt av de positive konsekvensene og er lite preget av
de negative.
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En annen viktig side ved dette er at en god del ungdom lever i et ungdomskulturelt «samtidsfengsel», der den voksenkulturen og den kulturarven skolen
prøver å formidle, er både uinteressant, altfor vanskelig og i grunnen en ren fornærmelse – jamfør Elias Ruklas norsktimer. Selv fikk jeg en sånn Rukla-opplevelse
for et par år siden, da jeg satte i gang med Peer Gynt i min norsk-klasse. Det
har pleid å gå bra, og denne gang vil jeg påstå at jeg var mer oppfinnsom enn
jeg har vært før med hensyn til innfallsvinkler og metoder. Men det viste seg
at ganske mange og toneangivende elever i klassen syntes at dette var nokså
håpløst. Uforståelig og dumt og kjedelig. Og jeg på min side fikk stadig nye
og tankevekkende overraskelser. Vi dramatiserte for eksempel nøkkelscenen i
Dovregubbens hall, der Peer stilles overfor Dovregubbens krav om å bli et troll
og gi avkall på sin menneskelighet. Etterpå kom det fram at det var omtrent
ingen elever som hadde forstått hva som var forskjellen mellom å være seg selv
og å være seg selv nok – enda Dovregubben gir en relativt god forklaring. Et
klart flertall trodde at det siste uttrykket betydde å være seg selv i passe stor
grad, ikke gjøre for mye ut av det, liksom. Jeg må understreke at dette dreier
seg om høyst oppegående ungdom fra møblerte hjem. Og det å være seg selv,
mente de, må jo blant annet bety at man er opptatt av seg selv og tenker mest
på seg selv. Hva skulle det ellers bety? Mine utlegninger ble tatt høflig imot,
men gjorde ikke noe særlig inntrykk. Det ringte ut, og jeg tenkte på Thomas
Ziehe som hevder at denne frisettingen fører til narsissistiske individer. Ibsens
budskap hadde nok her problemer i konkurransen med narsissismens post
moderne evangelium …
Jeg skal ikke gå nærmere inn i mine gyntske viderverdigheter i denne klassen,
men jeg har vel fått fram poenget: Her ligger det noen didaktiske utfordringer.
Og i dette tilfellet var jeg i grunnen ikke forberedt på dem, så jeg taklet dem ikke
særlig godt. Der fikk læreren fordi han var dum, og ikke beregnet sitt publikum.
Det hører forresten med til denne historien at en av elevene var en moden og
dyktig jente som var flyktning fra Somalia, og hun strevde seg gjennom store deler
av Peer Gynt, med noe ekstra hjelp fra meg. En gang i løpet av arbeidet spurte
jeg om det kanskje ble et problem for hennes forståelse at Peer er så norsk, på en
måte. Peer Gynt? svarte hun, nei, han finnes da overalt i verden. Også i Somalia!
Dermed kunne jeg notere at minst en i klassen hadde forstått stykket – apropos
det flerkulturelle klasserommet.
Så hva blir skolens oppgave? Når det gjelder de verdiene skolen skal stå for
og det innholdet den skal formidle, er jeg fristet til å sitere en oppvakt jente som
skrev til sin lærer, riktignok for mange år siden: «Gi oss det vi trenger, ikke det
vi ber om!» Vi må holde fast ved idealet om dannelse, hvor problematisk det
begrepet enn kan føles i vår fragmenterte samtid. En side ved dannelsesprosjektet
er å fremme historisk bevissthet. Vi befinner oss ikke i et kaotisk NÅ, et slags
frihetens tivoli, vi lever faktisk i en kultur med en solid bagasje av menneskelig
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innsikt og erfaringer som ikke er datostemplet. Hvis vi tillater ungdommen å
trykke på delete-knappen overfor denne innsikten, fordi det er for kjedelig og
anstrengende å tilegne seg den, da er det virkelig fare på ferde. Inge Eidsvåg skriver
en del om dette i sin inspirerende bok Læreren. Betraktninger om kjærlighetens
gjerninger: Nettopp i dagens verden av flyktige informasjonsstrømmer trenger
barn og ungdom et rom der de sammen kan oppdage og fordøye både viktige
kunnskapsknagger og tolkningsrammer som bidrar til mening og sammenheng.
Klasserommet bør være et slikt rom.
Og i forbindelse med dette må vi fremme kritisk sans: evnen til å skjelne,
også verdimessig. En verdifull etisk pluralisme er noe annet enn holdningsanarki.
Hensynsløshet, vold og blodsutgytelse, for eksempel, er ikke av det gode, selv
om det gjør seg godt på film. En av skolens oppgaver er altså å bidra til at unge
mennesker blir så «dannede» at de er i stand til å si fra overfor hensynsløs, svært
egoistisk eller voldelig oppførsel. Dannelse handler blant annet om å ha noen
etiske sperrer for hva man kan gjøre mot andre. Dannelse er evnen til å forstå at
det er en kvalitativ forskjell på skitt og kanel, selv om det ser likt ut ved første
øyekast. Ved hjelp av enkle eksempler (på seg selv kjenner man andre: hva som
gjør vondt, hva som kjennes sårende osv.) vil nok mange innse at også relativismen bare har relativ gyldighet.
En vesentlig utfordring for lærere i møte med «det ukulturelle» er å motarbeide formløshetens tyranni. Uttrykket er hentet fra Inge Eidsvågs bok, og jeg vil
sitere fra noen avsnitt i den betraktningen som han har kalt «Frihet eller kaos»:
«Det knaskes epler og slafses tyggegummi når Marit leser opp diktet hun har
skrevet. Det slurpes Cola og småprates mens filmen om Auschwitz vises. Det
formløse vasker det moralske fargestoffet ut av elevene. Ingenting er viktigere,
vakrere og mer sant enn noe annet. «Ja, ja, ungdom er nå en gang ungdom,»
sier noen, og hører ikke selv hvor galt det blir. Man kamuflerer og idealiserer en
manglende disiplin, slik at det høres ut som en edlere form for pedagogikk. Ikke
sjelden skriver man «frihet» over kaoset. Men frihet i undervisningen betyr alltid
å søke former som er slik at innholdet ikke blir ødelagt. Form er forutsetningen
også for spontanitet og kreativitet. Det totalt formløse åpner ikke for kreativitet,
men for ødeleggelseslyst. (…) Noen lærere har inntatt det forunderlige standpunkt
at en ikke skal kreve noe av elevene. De forveksler snillhet med kravløshet. Det er
å undervurdere små mennesker og opphøye giddeløshet til pedagogisk prinsipp.
En lærer skal kreve mye av sine elever. Vi skylder dem å insistere på at de skal gå
ut over det de tror er sine egne grenser. (…) «De tingene vi må ha lært for å gjøre
dem, lærer vi ved å gjøre dem,» sier Aristoteles. «Det er ved å praktisere rettferdige handlinger at vi blir rettferdige.» Med Aristoteles som sannhetsvitne kan vi
si at oppdragelse til folkeskikk er noe som går forut for moralen. Folkeskikk får
oss til å være slik utad, som vi burde være innad. Til slutt, i heldigste fall, ligner
vi det vi etterligner.»
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DAGENS SAMFUNN ER «PLUDRALISTISK». HVORDAN
SKAPER VI ROM FOR VESENTLIGE SPØRSMÅL?
Pluralismen er nå så sin sak – problemet for skolen er at «pludralismen» langt
på vei har overtatt som herskende åndsretning. Vi er i dag omgitt av, ja, nesten
prisgitt, et kommersielt pludder-mudder i ørten kanaler pluss sju avissider hver
dag om de kongelige og vennene deres, pluss like mange sider om personene
fra TV-kanalene, pluss fire sider om bensinprisene eller lignende. Daglig blir vår
evne til å skjelne mellom vesentlig og uvesentlig satt på harde prøver. Gutta på
desken i løssalgsavisene viser jo stadig en usvikelig evne til å skille klinten fra
hveten – og så trykke klinten. Underholdningsindustriens kriterier for hva vi
skal være opptatt av, går langt utover sine egne bredder og gir oss en flom av
intetsigende «infotainment» og pludrende du-journalistikk. Her er det ikke lett
å bedrive flomvern!
Et resultat av dette kan være at mange blir mer kunnskapsløse og fremmedgjorte
i forhold til viktige samfunnsspørsmål. Og vi får blant annet økte kulturforskjeller mellom lærere og elever, fordi ulike grupper som kjent bruker mediene svært
forskjellig. Jeg vet iallfall – og jeg antar at noen av leserne vil kjenne seg igjen – at
jeg leser, lytter til og ser på helt andre trykksaker, radiokanaler og TV-programmer
enn det de fleste av mine elever gjør. Det hender jeg tenker – men jeg pleier ikke
å si det – at når de og jeg befinner oss i samme klasserom, har vi automatisk et
flerkulturelt miljø …
Så når vi i skolen skal prøve å skape rom for vesentlige spørsmål, og stimulere
til å ta på alvor det som fortjener det, vil jeg nesten si at vi har ikke å gjøre med
en forstyrrende bakgrunnsstøy, men heller en forgrunnsstøy i samfunnet rundt
oss, skapt av en mer og mer kynisk underholdningsindustri. Likevel har vi den
strategiske fordelen at vi er ledere for et fellesskap av mennesker som befinner
seg ansikt til ansikt med hverandre, og der kan vi iscenesette læringssituasjoner
som er betydningsfulle for deltakerne.
Den didaktiske utfordringen er jo nettopp å makte det. Da må vi prøve å få
både de individualetiske og de samfunnsetiske spørsmålene ned på jorda, gjøre
dem konkrete og livsnære. I løpet av 90-årene har mange latt seg inspirere av
nærhetsetikken til Løgstrup og Levinas, og der tror jeg det er mye å hente, særlig
i fag som norsk, religion og samfunnsfag. Jeg kan nevne en erfaring som gjelder
sosialkunnskap i 3. klasse, der flyktninger og flyktningpolitikk er et viktig emne:
I en klasse for noen år siden satte jeg meg det prisverdige mål å skape diskusjon om temaet. Vi tok utgangspunkt i debatten i mediene, blant annet klipp fra
krangle-programmene i diverse TV-kanaler. Min egen oppsummering etterpå
var at elevene stort sett fikk bekreftelse for sine ulike holdninger og fordommer.
Læringseffekten var ganske svak. Et par år senere hadde jeg igjen dette temaet i
en klasse, denne gang i samarbeid med studenter fra Institutt for lærerutdanning
og skoleforskning. Elevene fikk først innblikk i hva som kreves for at et personlig
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intervju skal bli vellykket. To og to fikk i oppdrag å gjennomføre ett eller to
inngående intervjuer med flyktninger i nærmiljøet: bakgrunn, familiesituasjon,
flukten, mottakelsen i Norge, situasjonen nå osv. Det skal jeg si var noe annet til
læringseffekt! Da de hadde utført oppdraget og vi oppsummerte erfaringene i
en time, var de engasjerte, og noen av dem hadde rett og slett fått en del å tenke
på. Og jeg fikk bekreftet visdommen til Emmanuel Levinas: Virkningen av møtet
med Den Andres ansikt kan nesten ikke overvurderes.
Dessuten er det heldigvis slik at de gode fortellingene har i seg en veldig styrke,
også når det gjelder å trenge gjennom all mediestøyen. Gjennom dem kan barn,
ungdom og voksne få speilet sitt liv, få nøkler til å forstå sitt liv. De kan gi masse
stoff til etisk refleksjon, samtidig som de ivaretar hensynet til pluralismen. For i de
gode fortellingene er det flere røster til stede, de er ikke endimensjonale og autoritære i sin formidling av verdier. Myter, legender og eventyr, fortellinger fra Bibelen
og andre hellige skrifter, noveller og romanutdrag … Kildene er uuttømmelige.

EN VRIEN UTFORDRING: VI LEVER I EN
GANSKE HEDONISTISK KULTUR
Hedonisme er den verditenkningen som sier at lyst og nytelse er det høyeste målet
i livet. Nå må jeg bare innrømme at jeg egner meg svært dårlig til å stå fram
og tordne mot lyst og nytelse. Det er jeg for. Lyst og nytelse på ulike områder
er jo det beste vi har – av den slags. Men det var nettopp det, da. Den moderne
hedonisten sier: Min nytelse og min maksimale behovstilfredsstillelse er livets
mål og mening, og omverdenen er interessant i den grad den kan gi meg dette.
Hedonisten er en menneskelignende skapning med en kjempestor navle som er
plassert midt mellom øynene. Og der står han og veiver grådig med armene og
roper for eksempel nei til skatter og avgifter og ja til ubegrensede velferdstjenester
for seg selv.
Reklameindustrien sørger for at vi daglig blir nærmest teppebombet med hedonismens evangelium: Du bør søke å få tilfredsstilt alle dine behov, så fort som mulig!
Og du bør alltid være litt misfornøyd med det du er og det du har. Du må for all
del ikke gå glipp av noe! Vær selvsentrert – because you deserve it. Husk at livet
er en konkurranse der den som har skaffet seg flest ting før han dør, har vunnet.
Livets høyeste gode er kjøpelyst og kjøpelykke. Mediene ellers følger jo opp og
har nesten lykkes i å få oss til å tro på den stupide påstand at penger og materiell
rikdom er synonymt med lykke, og at de største kremmerne og rikingene er de som
har mest krav på vår aktelse og beundring. Flere erfaringer fra klasserommet i de
senere årene forteller meg at denne typen budskap slett ikke faller på stengrunn.
I boka Forbrukeren. Helt, skurk eller offer? analyserer sosiologen Trond
Blindheim denne massive påvirkningen. Han konstaterer at reklamefolkene – forbrukersamfunnets yppersteprester – vet hva de gjør. De trykker oss på de hedonistiske
30

RELIGION OG LIVSSYN – 2/2015

– FEM SYSNPUNKTER PÅ VÅR TIDS ETISKE PLURALISME SOM DIDAKTISK UTFORDRING

knappene, våre følelser og dagdrømmer, for å få oss til å kjøpe. Og det virker.
Ikke minst overfor barn og ungdom, og da særlig gjennom den beinharde påvirkningen de øver på hverandre. Men dette gjelder selvsagt også voksne – selv om
våre holdninger og vaner ikke er like lette å forme. For en god del mennesker i
dag er shopping og forbruk blitt både terapi og religion, med storsentrene som
en slags terapeutiske katedraler, med mange små sidealtere. Og synden, døden
og djevelen som lurer i bakgrunnen og truer med å få makten over sjelen, bærer
navnene kjedsomhet, tomhet og angst, ifølge Blindheim. Her har vi med andre
ord et interessant bidrag til den religiøse og etiske pluralismen i vår tid.
Den hedonistiske kultur er opptatt av nytelse, av overflate, av å skape seg en
identitet gjennom bestemte produkter, og dermed få «et image» som kan gjøre
inntrykk på andre. I denne sammenheng kan vi også se den sterke kroppsfikseringen
i samfunnet vårt, som har så mange rare utslag som jeg ikke skal gå inn på her.
Men jenter i dag vet godt at det å satse på sin naturlige kvinnelighet, som man
skal gjøre ifølge reklamen, det krever opptil flere timers hardt arbeid foran speilet,
årvåken hårfjerning både her og både der, og gjerne en liten operasjon, eller helst
to. Det skal ikke være lett. Norsk Folkemuseum hadde en egen utstilling høsten
2000 om dette temaet – kroppsidealer, skjønnhetspleie og kroppsdandering i de
siste tiårene – med den begrunnelse at det folk gjør med huden og kroppen sin i
vårt moderne samfunn, er den eneste virkelig utbredte formen for kunsthåndverk!
Hva bør så skolen gjøre med dette? Det er vel like før noen foreslår at disse
problemene kan løses ved å gjøre dem til et eget fag i skolen. Et valgfag, kanskje?
Nei, det er som kjent lett å harselere, og atskillig vanskeligere å være konstruktiv.
Men jeg mener at skolen er nødt til å være en motkultur mot hedonismen, av
en rekke grunner. Skolene bør nærmest framstå som en slags sivilforsvarsanlegg
der de gammelmodige verdiene menneskeverd og solidaritet står i høysetet. Og
det er et faktum at mange skoler, og mange rektorer og lærere, gjør en fabelaktig
innsats rundt omkring i landet, nettopp for å takle den oppgaven. Det er så å si
en kulturkamp som føres i det stille, og der skal vi ikke undervurdere skolen. Vi
kan også regne med svært mange hjem, pluss tros- og livssynssamfunn og ideelle
organisasjoner.
Men de didaktiske utfordringene står i kø. Hele den kultursituasjonen jeg har
tegnet opp her, innebærer jo at barn og ungdom må oppleve voksenverdenen
rundt seg som en svært utydelig og selvmotsigende normsender. Gjelder det også
lærerne? Kanskje. Kari Berg har pekt på et paradoks som gikk fram av en undersøkelse hun gjennomførte, om ungdoms verdivalg og verdiformidling i skolen:
Lærerne er veldig opptatt av at elevene skal ta standpunkt og si sin mening om
ting, i time etter time, så å si. Men selv setter de sin ære i å ikke si sin mening om
de debatt-temaene som er oppe, og unngå å gi uttrykk for klare verdistandpunkter. Jeg må vedgå at jeg kjenner meg igjen i dette paradokset. Vi lærere vil gjerne
være demokratiske og antiautoritære og ikke dytte våre holdninger på elevene.
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Vel og bra. Men hvilke signaler sender vi ut da, når det gjelder viktigheten av å
våge å stå for noe?
Den store utfordringen er hvordan skolen, og læreren, kan drive holdningspåvirkning på en fruktbar måte. Det finnes en del moralistiske blindveier og
velmente, men lite virkningsfulle metoder. De fleste lærere har vel høstet noen
dårlige erfaringer der, og forhåpentlig også noen gode erfaringer. I Religion og
Livssyn har det i de siste årene stått flere artikler som har med disse spørsmålene
å gjøre. Jeg vil her nøye meg med å anbefale Lorentz Hermansens «pedagogiske
credo» i nr. 2 1999. Hermansen skriver ikke om hedonismen, han er opptatt av
holdningspåvirkning i forhold til fremmedfiendtlighet og rasisme. Men poengene
hans har i høy grad generell verdi.

VÅR TIDS PLURALISTISK-HEDONISTISKE
VERDIGRUNNLAG: MIN FRIHET OG SELVBESTEMMELSE,
MINE BEHOV OG RETTIGHETER – NÅ!
Dette femte og siste synspunktet er nært knyttet til det foregående. Det finnes et
verdigrunnlag som på mange måter gjennomsyrer samfunnet vårt, og det kan
uttrykkes i slagordet ovenfor. Litt mer nøkternt sagt: Den enkeltes selvbestemmelsesrett, behov og rettigheter er i vår kultur blitt det aller viktigste når det er
snakk om moralske og politiske spørsmål. Hvert enkelt menneske må ha full
rett til å bestemme over seg selv og sitt eget liv. Det er vel noe av det nærmeste
vi kommer et moderne dogme.
Dette har jo både gode og mindre gode sider. At det i vår tid blir lagt større vekt
på individets rettigheter og selvbestemmelse enn før, er i flere sammenhenger en
ubetinget fordel. Men det blir en didaktisk utfordring med tanke på en del store
og vanskelige etiske spørsmål, der den ensidige behovs- og rettighetstenkningen
kan være ganske skummel og bli uttrykk for et kortsynt enfold. Det gjelder for
eksempel våre felles forpliktelser i forhold til naturen og kommende generasjoner, og det gjelder de etiske dilemmaene ved livets begynnelse og livets slutt. I
klasserommet i de senere årene synes jeg å ha sett at dette verdigrunnlaget er
blitt så selvfølgelig for en god del elever at de helt mangler motforestillinger og
har vansker med å se at de er relevante. Da blir mangelen på etisk pluralisme i
skolestua et problem – altså enfold i stedet for mangfold.
Et nærliggende eksempel er debatten om «selvbestemt dødshjelp». I takt med
utbredelsen av det verdigrunnlaget jeg har satt navn på her, har holdningen i
Norge og andre vestlige land endret seg drastisk i løpet av de siste 25 årene, i
retning av at samfunnet bør stille opp med et tilbud om avlivning som en siste
helsetjeneste for pasientene. Omkring 1980 var det 20 % av de spurte i Norge
som mente at legene burde ha adgang til å gi såkalt aktiv dødshjelp. I 1998 viste
en meningsmåling at nesten 70 % var for aktiv dødshjelp. Jeg skal ikke analysere
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dette nærmere – bare nevne at måten man spør på i slike undersøkelser, der man
gjerne skisserer en situasjon med en smertefull og uhelbredelig sykdom og pasienten ligger for døden, gjør det ganske lett å si seg «enig», ut fra både normen
om selvbestemmelse og normen om barmhjertighet.
I religionsfaget har jeg også registrert dette – og det er jo ikke så underlig at
et stort flertall blant elevene har samme holdning som et klart flertall i folket,
og har litt vondt for å se de tungtveiende motforestillingene. Det finnes mange
gode metoder for å få dem fram, selvfølgelig. For et par år siden stakk det en
liten pedagogisk djevel i meg, så jeg gav et tradisjonelt gallup-spørsmål til den
ene halvparten av klassen, og et alternativt spørsmål til den andre halvparten.
Elevene hadde svaralternativene Ja, Nei og Vet ikke:
1. Det foregår i dag en debatt om leger skal få lov til å gi aktiv dødshjelp til en pasient som ligger for døden, og som lider av en smerte
full og uhelbredelig sykdom og dessuten har et fast ønske om å
få dø. Synes du at aktiv dødshjelp bør bli lovlig i Norge?
2. Synes du at norske leger bør få en generell plikt til å avlive
mennesker som innstendig ber om å få dø – og plikt til å
yte faglig assistanse til selvmord i slike tilfeller?
Dette er to versjoner av det samme spørsmålet, med bevisst bruk av plussord i nr. 1
(ord som gir grunn til å se positivt på det man skal ta stilling til) og minusord i nr.
2. Hvis borgerne i Norge får en «rett til å dø», vil norske leger bli stilt overfor en
plikt til å drepe. At den enkelte lege kan nekte, hjelper lite i forhold til det som da
har skjedd med legers forpliktelse overfor pasientene og samfunnet. – Resultatet i
klassen var ikke direkte overraskende. Det ble et klart flertall for aktiv dødshjelp
i den første elevgruppa, og et nesten like solid flertall mot i den andre gruppa. Så
kunne vi diskutere, både måten å stille spørsmålet på og selve saken.
Dermed er vi vel tilbake til det første av mine fem synspunkter: Det er en viktig
oppgave å iscenesette læringssituasjoner som kan stimulere til en etisk pluralisme
i klasserommet, og på den måten få til en god meningsbrytning elevene imellom.
Forhåpentlig kan vi da holde interessen oppe både blant dem og hos oss selv, slik
at vi unngår Elias Ruklas skjebne den dagen paraplyen vår ikke vil slå seg opp i
skolegården i det store spisefriminuttet.
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SEKULARITETSKRITISK METODE
FLEMMING JØRGENSEN

BEKJENNELSE
En av maidagene i fjor var så underlig. Jeg hadde kommet fra time og satte meg
ved arbeidspulten for planlegging. Blikket søkte til vinduet, opp mot himmelen.
Tankene dro fra nært forestående undervisning, via siste del av halvårsplanen,
mot neste år, og årene der fremme. Men jeg så ikke lenger vante pedagogiske og
faglige konturer, så ikke lenger metoder i kjente formasjoner. Nei, jeg så lyn som
gnistret og hørte tordenskyene buldre.
Opplevelsen var av en slik art at jeg nærmest i affekt grep læreplanen. Jeg
slukte generell del, kanskje som en slags botsøvelse, kanskje bare for å bli minnet
om skolens kristne og humanistiske idealer. Grådig ga jeg meg i kast med budene
i læringsplakaten og alle formaningene som står å lese i fagets formål. Selv kompetansemålene, skriftstedet jeg for lengst var i stand til å resitere, tvang jeg meg
igjennom, men forgjeves. Ingen lesninger kunne korrigere meg denne umulige
dagen. Tvert om ga de meg rett.
Den kjente læreplanen sa altså det samme som den fremmede visjonen: Begge
ba meg begynne å dra elevene i ørene. Begge ba meg begynne å banne. Selvsagt
kunne jeg ikke begynne med det. Likevel har jeg begynt. Derfor er det ikke rett
av meg å tie lenger.

HVORFOR DRA I ØRET?
Det moderne øret fungerer ikke. En sekulær voks har gjort det ute av stand til å
ta inn kunnskaper om religion. Samtidig har det lukket seg for kritikk av funksjonssvikten. Gradvis, nærmest umerkelig, har vi kommet dithen at nødvendig
refleksjon og sivilisatoriske innsikter er i ferd med å gå tapt. Følgelig må øret
åpnes, om essensielle kunnskaper og frigjørende kritikk igjen skal se dagens lys.
Ansvaret er skolens, og som religionslærer ville jeg ikke gjøre jobben min om jeg
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bare slo meg til ro med å bivåne situasjonen. Derfor, gjennom ord og undervisning,
har jeg begynt å dra i det moderne elevøret.

HVORFOR BANNE?
«Å banne i kirka» er et maktkritisk uttrykk som i vår tid har mistet mye av
sin mening. Heller ikke handlingen det viser til er særlig kontroversiell. Slike
kulturelle endringer vitner om at kirken har tapt innflytelse over samfunn og
individ. Tidene har endret seg. Definisjonsmakten i samfunnet har endret seg.
Forsvinne gjør den ikke, men den tar bolig nye steder. Spørsmålet er hvor? Hvor
forkynnes de myter, verdensbilder og virkelighetsoppfatninger som ligger til
grunn for dagens sannheter? Jo, i skolen, akademia, forlagene, mediehusene og
Utdanningsdirektoratet. Dette er sekularitetens kirker. Det er her det må bannes
om det gamle uttrykket skal gjenreises som maktkritisk og meningsfylt. I opplysningens navn har jeg allerede begynt.

SEKULARITET: FEM KJENNETEGN
I uminnelige tider har religionen vært det kulturelle limet i samfunnet. Fortellingene
og ritualene har ordnet menneskets tilværelse gjennom å fylle den med mening og
besvare eksistensielle spørsmål. Slik fikk også håpet og moralen et kompass. I Norge
fylte kristendommen disse funksjonene. I århundrer formet fortellingene fra Bibelen
trosoppfatninger og væremåter, og menneskene fikk briller å lese virkeligheten med.
I moderne tid har nye fortellinger kommet til og de gamle brillene, har stadig flere
byttet ut. De siste hundre årene har dette skjedd i en slik fart at vi har opplevet en
kulturell omveltning uten sidestykke på 1000 år. Slik den norrøne kulturen vek for
kristendommen har kristendommen selv måtte vike for sekulariteten.
Ser en på innholdet, er det store forskjeller på kristendom og sekularitet. Et blikk
på funksjonene vil avsløre likhetene: Begge er kulturprodukter. Begge produserer
kultur. For å bestå over tid er de avhengige av en struktur som sannsynliggjør
deres bærende fortellinger. I så måte fungerer sekulariteten som en «sekulær
religion», dyrket og frembragt av moderniteten. Dens sannsynlighetsstruktur
har blitt næret av en massiv støtte fra akademia, skolevesenet og mediene, som
på samme tid har bidratt til å svekke kristendommen. Slik har de konstruert en
sekulær orden hvor mening og moral legitimeres uten referanser til eksistenser
utenfor mennesket selv.
Når den sekulære virkeligheten har blitt objektivert på denne måten, er det
vanskelig å tenke seg at den kunne vært annerledes. Utviklingen har medført at
sekulariteten har fått en «tatt for gitt-status» blant lærere og elever. Det er «slik
det skal være». Og dette er ikke annet enn en dramatisk kulturell klimaendring,
og i mitt yrke, hvor jeg har så stor påvirkningskraft på barn og unge, vil jeg ikke
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lenger være dens ubevisste forsvarer, nei, heller vil jeg være dens bevisste avslører. For å få det til måtte jeg først sirkle sekulariteten inn. De fem kjennetegnene
nedenfor er frukter av det arbeidet.

1. «TENKE SJÆL»?
Det er vrient å få øye på vår tid. Den flimrer mer enn før. Kanskje er det derfor
den heller ikke synes for våre elevers kritiske blikk. Nymoralismen har de imidlertid tatt inn. De kjenner godt til hva de skal være kritiske til, samt hva som er
årsaker til og virkninger av vår tids utfordringer. Når det gjelder eksistensielle
spørsmål, tro og religion, aner jeg også en tillært kritikk, men som bommer på
samtiden. Her avsløres en kritikk av fordums makt og lære som målbærer negative perspektiver på en fiktiv kristendom, en fiktiv Bibel og en fiktiv Jesus. Er det
samfunns- og kulturkritisk tenkning anno 2015? Disse elevene har sunget profet
Torgersens «Tenke sjæl» i rituelle og «oppbygningsmessige» sammenhenger i
barnehage, på barne- og ungdomstrinn siden de tok sine første skritt. Så sett deg
tilbake, ta oppfordringen og tenk sjæl: Har budskapet ført frem?

2. SEKULARITETEN GÅR I ARV
At troen formes av familien har lenge vært en utbredt oppfatning, men at dette
også gjelder «tro» som ikke er «religiøs» har sjelden vært en del av forestillingen.
Gjennom årenes løp har jeg derfor spurt alle mine religionsklasser om noen av
elevene har svært avvikende livssyn fra mor eller far. Til tross for at det store
flertallet av disse elevene har vært uten tradisjonelt «religiøse oppfatninger»,
har jeg til gode å oppleve særlig mange solide, overbevisende eksempler hvor så
har vært tilfelle. Nyere forskning kan bekrefte dette, og viser at det faktisk er
mer vanlig at «barn av foreldre med ateistisk eller agnostisk overbevisning får
tilsvarende holdning når de blir voksne, enn at barn av foreldre med en kristen
gudstro beholder tilsvarende tro» (Vårt Land, 27. november, 2014).

3. RELIGIONSKRITIKK = KRISTENDOMSKRITIKK
Det finnes gode grunner for å hevde at sekulariteten er et ektefødt barn av en
jødisk-kristen kultur. Slik sett fremstår det som noe av et paradoks at det er
disse tradisjonene den også retter brodden mot. I en kommentar til ISFs rapport Status for ytringsfriheten i Norge ser Aftenpostens Ingunn Økland denne
tendensen. Under overskriften «Kritiserer heller Gud enn Allah», skriver hun:
«Nordmenn mener det er mer akseptabelt å være negativ til kristendommen enn
islam» (Aftenposten, 20. november, 2014). Videre påpeker hun at dette neppe
kan skyldes større sympati med det religiøse innholdet i islam. «Viljen til å frede
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islam skyldes snarere en blanding av høflighet og ubehag,» skriver hun. Hvor
kommer i så fall slike reaksjonsformer fra? Økland påpeker at det ikke medfører
noen form for fare å kritisere kirken, men at karikaturstriden har lært Norden
en lekse om vilje til vold blant «religiøst fornærmede».
I et ytringsfrihetsperspektiv finner Økland det urovekkende at «den seriøse
religionskritikken knapt nok fremstår som et levende og reelt alternativ.» I
stedet hevder hun at religionskritikken blir «identifisert som nedsettende ytringer,
hån og spott – ikke en aktverdig og tradisjonsrik aktivitet i fornuftens tjeneste».
Det kan være hun har rett, men ikke når det gjelder kristendommen. Tenk sjæl:
skånes kristendommen av typiske meninger og holdninger som formidles i
skolen? Blir den typisk tatt i med silkehansker i fag som historie, samfunnsfag
og naturfag? Hva med faget vårt, religionsfaget, er det blottet for kritikk av
kristendommen? Blir kritikk av kristendommen identifisert som nedsettende
ytringer, hån og spott?
Mang en gang har jeg samtalt med kolleger, lest planer og hørt eksamenskandidater hvor «religionskritikken» i hovedsak har dreiet seg om Arnulf Øverlands
«Den tiende landeplage» og Monty Pythons «Life of Brian». Er dette religionskritikk av 2015? Tenk sjæl: Hvordan legger du opp undervisning til læreplanmål om
religionskritikk? Blir det gjerne slik at «religion» er ensbetydende med kristendom
i akkurat dette målet?

4. FORFØLGELSE AV RELIGIØSE ≠
FORFØLGELSE AV KRISTNE
Rett før sommerferien i fjor leste jeg kronikken «Krigen mot de kristne» av
Dr. Paul Marshall (Vårt Land, 20. juni 2014). Teksten slapp ikke tak i meg i de
ukene som fulgte. Religionslæreren fikk ikke ferie. Visste jeg at kristne er den
mest forfulgte religiøse gruppen i verden, og at tendensen er økende? Kjente jeg
til Open Doors’ anslag som tilsier at over 100 millioner kristne lever i land der
de forfølges? Nei, hvordan kunne jeg det? Og når jeg hovedsakelig beveger meg
i rom hvor dette ikke blir rapportert, hva da med mine elever? Hva vet de?
Da skolen tok til igjen i august lagde jeg en anonym meningsmåling til
religionsklassene med blant annet følgende påstand: «Kristne blir i stor grad
forfulgt i verden i dag». I den ene klassen svarte 86 % nei. I den andre klassen
svarte 100 % nei. Hvorfor? Den danske journalisten (og ateisten) Klaus Wivels
hovedforklaring på underrapporteringen er interessant i denne sammenheng, og
har absolutt med sekulariteten å gjøre: I og med at sekulariseringsprosessene har
sitt utgangspunkt i oppgjøret med kirken, blir kristendommen en motstander, og
ikke noe vi er vant til å se som et offer (Den siste nattverd, 2014).
Slik har altså vårt verdensbilde og vår virkelighetsoppfatning blitt preget.
Fortellingen som har festet seg lyder noe slikt som: «Kristne forfølger, kristne
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forfølges ikke». Stemmer det? Hvis ikke, så tenk sjæl: Skal vi gjennom holdning,
ord og undervisning fortsette å bringe den videre?

5. SEKULARISERING = AVKRISTNING?
Mange har ment at religionen (kristendommen?) ville forsvinne i takt med moderniseringen. En slik endimensjonal sekulariseringsoppfatning er i dag i stor grad
erstattet av teorier som heller beskriver moderniseringens virkning på religionen
med begreper som pluralisering og religiøs endring. Hva en lander på her har
selvsagt mye å gjøre med hvordan man i utgangspunktet definerer «religion».
Kanskje er det slik at den første sekulariseringsteorien først og fremst er plausibel
der den ble tenkt ut: i Europa. Og kanskje virker den først og fremst på dette
geografiske områdets felleskulturelle essens: kristendommen.
Det later også til at sekulariseringen har avkristnet elevene, men ikke at den
har klart å slette deres iboende åndelige eller «religiøse» impuls. Stilt overfor
påstanden «Det finnes en gud» (anonym meningsmåling) svarte få av mine elever
bekreftende. Til påstanden «Jesus er virkelig Guds sønn» var det enda færre.
Men når det kommer til påstanden «Det finnes mer mellom himmel og jord enn
det vi kan fatte» svarer nesten alle «ja». Tenk sjæl: Er disse elevene kristne? Er
de «religiøse»?

SEKULARITETSKRITISK METODE: FEM KJENNETEGN
Det finnes knapt grenser for opplegg en kan lage med kritikk av denne sekulariteten, eller for å «designe» en undervisning som er kritisk til den. Min tilnærming
har følgende utgangspunkt: Jeg skal ikke forkynne sekularitetskritikk. Målet
er imidlertid å vekke en og annen kritisk tanke om alle religioner og virkelighetsoppfatninger, sekulariteten inklusive. For å få til det har jeg utviklet en
sekularitetskritisk metode med følgende fem kjennetegn:

1. BEVISSTGJØRE KUNNSKAPSNIVÅET
Om ikke plandagene klarer å vekke meg fra sommerdvalen, så kvikner jeg til når
religionsklassene er i gang. Det er som et første høsttegn: svake fagkunnskaper
i kombinasjon med sterke oppfatninger. Paradokset er perfekt for en sekularitetskritisk tilnærming. Derfor, i et forsøk på bevisstgjøring, starter jeg gjerne
første termin her, med en kartleggingstest av grunnleggende kunnskaper. Mange
får seg en vekker når de i slutten av en time med opphetet debatt og skråsikker
argumentasjon, logger på for en enkel repetisjonstest av lærestoffet fra grunnskolens rle-pensum.
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2. SETTE AKADEMISK STANDARD
En time eller to senere deler jeg ut en lapp, og skriver et spørsmål på tavla: «Hvor
mange dyr av hvert slag tok Moses med seg i arken?» Et stort flertall svarer «2»,
men innser snart feilen når en fra mindretallet får røpe at svaret er «0». Moses
bygde som kjent ingen ark.
Kanskje er ikke det første som snappes på overflaten riktig, ei heller i religionsfaget. Klassen får kjenne på kroppen hvor fort gjort det er å gjøre for kjappe
koblinger. Elevene får en enkel erfaring som viser nødvendigheten av å pushe
tanken et nivå eller to dypere. Med et enkelt, hensiktsmessig virkemiddel kan jeg
legitimere religionsfaget qua fag. Hva skjedde med kosefaget? Hvor ble det av
diskusjonsfaget? Velkommen til virkeligheten: Først må du lære å tenke.

3. SKILLE SYNSING OG KRITIKK
Bibelen blir tidlig gjenstand for debatt. Den har mange kritikere i elevkorpset,
ikke minst blant de som kan sin DaVinci-kode, eller har plukket opp en og annen
dokumentar på History Channel eller desslike. Slutningene sitter løst.
Litt lenger ut i skoleåret har jeg da gitt følgende oppgave: Skriv en anmeldelse
eller analyse av Per Pettersons Ut å stjæle hester. Spørsmål som skal besvares i
teksten er hvorvidt historien er sann, en karakteristikk av hovedpersonen i boka,
noe om tema, budskap og sentrale virkemidler, samt egen mening om boka. I og
med at ingen har lest den, må jeg berolige med at det ikke gjør noen ting, og at
det til og med er lov til å spørre Google. Under gjennomgangen mot slutten av
timen har vi hørt mange interessante analyser. Men en gang stakk en elev hull i
ballongen før min oppsummering: «Dette blir som da vi diskuterte Bibelen. Ingen
hadde lest den, men mange hadde veldig sterke meninger».
Selvsagt skal en kunne uttale seg om anliggender knyttet til kristendommen
uten å ha lest Bibelen, men øvelsen har åpnet opp for samtaler om hvor overbevisningene og skråsikkerheten kan komme fra. Jeg har opplevd hvordan den har
virket bevisstgjørende i opplæringen for å skille synsing og kritikk.

4. KORRIGERE FORKYNNELSE FRA ANDRE FAG
Mange av elevenes oppfatninger om «kirken» og «kristendommen» kommer fra
undervisningen i historiefaget og naturfagene. Fortellingene de setter sammen fra
denne bakgrunnen blir ofte sjablongpreget. Nå kunne det vært verdt en artikkel
i seg selv å belyse alle kvikkfiksene andre fag gjør på religionsfagets vegne, men
det får ligge til en annen gang. I et forsøk på å åpne for innsikter i det komplekse
feltet, lære og praksis, har jeg noen ganger benyttet Bjørn Eidsvågs «Hvor er du?»
I denne sangen er det den treenige Gud selv som kommer til orde, og minner
mennesket om at dets ugjerninger ikke er representative for hans vilje. Gjennom
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denne teksten er det mulig å løfte frem religionsfagets egenart og fri det fra andre
endimensjonale fremstillinger. I noen klasser har den dermed bidratt til å åpne
for undervisning i fagets metodiske del, blant annet om utenfra- og innenfra
perspektiv, og ikke minst om læredimensjonen i religionene: Hvilke menneskelig
gjerninger er uforenlige med læren?

5. SKAPE ROM FOR REELL UNDRING
Mot slutten av skoleåret gir jeg oppgaver som forventer og krever bredere kunnskap og dypere refleksjon. Essaysjangeren egner seg godt. Dette har jeg tidligere
presentert grundigere gjennom undervisningsopplegget «Alt som er i himmelen».
Bonusoppgaven, eller fordypningsoppgaven, i opplegget lyder som følger:
Hvilket verdensbilde og virkelighetsoppfatning mener du skolen har
formidlet til deg gjennom dine 12 år som elev? Utarbeid en skriftlig eller
muntlig refleksjonstekst med tittelen «Alt som er på jorden?» (Religion
og livssyn nr. 2, 2014)
Oppgaven har vært til valg som «kategori 3»-oppgave, altså er det de elevene jeg
har fått dratt mest i ørene som har besvart dem. De har levert tekster, så åpne, så
ærlige, så undrende: Tekster med kritiske blikk og refleksjoner for vår tid. Tekster
som til og med har våget å banne i sekularitetens kirker.

SEKULARITETEN, LÆREPLANEN OG METODEN
Som religionslærer er en kanskje ikke ukjent med uttrykket «skriften alene».
Det kan være et godt sted å begynne for å undersøke hvorvidt læreplanen kan
hjelpe oss med å dreie undervisningen i sekularitetskritisk retning. Starter en med
fagets formål ser en snart at religion og etikk skal være både et kunnskapsfag
og et holdningsdannende fag. Det skal legge vekt på våre religiøse og filosofiske
tradisjoner. Vil en tillært kritikk av fordums tid og ukritisk omgang med sekularitetens dogmer oppfylle dette? Videre skal faget gi rom for refleksjon over egen
identitet og livsvalg, og det skal bidra til å stimulere hver enkelt elev i arbeidet
med livstolknings- og holdningsspørsmål. Gjør faget det dersom religionskritikken er selektiv eller ensidig?
I neste omgang kan en granske fagets kompetansemål. Legitimerer de sekularitetskritisk metode? De innbyr til det. Hør bare: Elevene skal kunne «presentere
hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet», «diskutere religionsdefinisjoner», «drøfte religiøs søking i vår tid», «gjøre rede for og vurdere ulike
former for religions- og livssynskritikk», og ikke minst skal de kunne «reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring»
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(Kunnskapsdepartementet, 2006). Hvordan kan slike mål reelt nås dersom
samfunnets hegemoniske virkelighetsbeskrivelser er unndratt kritisk refleksjon
og analyse?
Om verken formål eller kompetansemål overbeviser om at også sekulariteten
må legges på disseksjonsbordet, så vil tvilen kanskje forsvinne med nærlesing
av læreplanens åndelige leder, generell del. Her formanes den meningssøkende
eleven til å bli kjent med sin kulturs kristne og humanistiske verdier. Han må få
«gjere val og prøve dei mot dei normer skolen og samfunnet byggjer på». Han
må få «åndsfridom». Han skal «ikkje berre gi rom for andre syn, men også ha
mot til å ta personleg standpunkt» (Kunnskapsdepartementet, 1993).
Derfor er oppdraget vårt å utruste han med kritisk sans og skjønn: «Utdaninga
skal ikkje berre overføre lærdom – den skal også gi elevane kompetanse til å skaffe
seg og vinne ny kunnskap». Og les hvor fint det slås fast: «Vitskapeleg metodikk
består av prosedyrar for ikkje å bli lurt – av seg sjølv eller andre.» Sammen med
sitatet nedenfor får en her et sekularitetskritisk mandat:
Samtidig er det viktig at dei [elevane] ikkje oppfattar vitskap og teori som
evig og absolutt sanning. Utdanninga må finne den vanskelege balansen
mellom respekt for etablert kunnskap og den kritiske haldning som er
nødvendig for å utvikle ny kunnskap og for å kunne ordne kunnskap på
nye måtar. Utdanninga må medverke til solid kunnskap, men også til at
elevane kan få forståing av dei avgrensingar som rådande tenkjemåtar
alltid vil ha, og av at etablerte tankebygningar kan stengje for ny innsikt
(Kunnskapsdepartementet, 1993).
Hvor er læreren som med hånden på hjertet kan påberope seg å følge intensjonene i denne paragrafen? Kom frem! Din metodikk må kalles sekularitetskritisk.
Hvordan får du det ellers til? Gå ut og fortell. Jeg tror du har dratt i mangt et
øre. Jeg tror du lært elevene dine å banne. Skyldes det at du lot blikket søke mot
eteren i ny og ne?
Reprisenes tid over. Jeg vil også gjøre som deg: Sende «live» – fra virkeligheten.
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UTENFORSKAPET SOM ANGÅR OSS ALLE:
MENNESKELIG MØTE MELLOM MARGINALITET OG MAINSTREAM

RIKKE GÜRGENS GJÆRUM

KONTEKST OG FOKUS
Denne artikkelen handler om menneskesyn, om menneskets syn på seg selv og dets
syn på andre. Ofte skiller vi mellom «oss» og «de andre» og distingverer mellom
ulike grupperinger i samfunnet på den måten. Vi lager skillelinjer og tråkker opp
grenseganger mellom det kjente og det ukjente. Denne grenseoppgangen er det i
vår tid grunn til å være oppmerksom på. Vi ser at jødehatet blusser opp i Europa,
at norsk ungdom radikaliseres og at ISIL, den Islamske stat, fullfører attentater.
Tiden vi lever i trenger et fornyet fokus på: motarbeidelse av fordommer og
betydningen av respekt for menneskeverdet og det reelle demokratiet, der alle
mennesker skal få sitte ved bordet og gi sin stemme, også de stemmeløse. Skolen
er en dannelsesarena og opplæringslovens formålsparagraf fremhever at respekt
for menneskeverdet, demokrati og likestilling står sentralt. Av de mest utfordrende
oppgavene man står overfor som lærer er:
/…/ det å motarbeide fordommer uten å stigmatisere de fordomsfulle, å få
en gruppe elever, som er mer eller mindre sjokkert over fordommer mot
homofile, jøder, muslimer eller hva det skulle være, til ikke å avvise den
fordomsfulle som medmenneske.2
Dette skriver lektor i Oslo-skolen Harald Fleischer i Dagsavisen. Hans påstand
er gjenkjennelig for mange av oss som lærere og forskere i skoleverket. Det
blir gjerne sagt at kvaliteten på et samfunn kan måles ved å se på hvordan det
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behandler sine minoriteter.3 Vi er alle like i verdighet (Lid, 2014), og min erfaring
er at kunnskap er ofte beste vei for å motvirke fordommer.
Jeg søker med denne artikkelen til å bidra til kunnskapsproduksjon og derved
forebygging av fordommer. I artikkelen søker jeg å besvare spørsmålet om hvorvidt mennesker i Norge opplever å se sitt liv som del av et kulturelt demokrati,
der de er medborgere og kulturdeltagere, eller om det kulturelle demokrati i vår
tid er en utopi? Dette spørsmålet danner grobunn for undring og refleksjon over
nettopp menneskesyn. Jeg vil benytte teaterkunsten som eksempel på én arena
der man kan utvikle medborgerskap og fellesskap.

DET MENNESKESKAPTE SAMFUNNET
Barn kommer inn i livet og fyller verden med sitt blikk. Hvert barn som kommer
reisende er en påminnelse om at liv kommer og liv går. Deres ferske blikk på oss
minner oss om at vi alle inngår i den samme syklusen.
Vi er således hverandres bekjente fra begynnelse til slutt: «Da lykkeliten kom
til verden, var alle himlenes stjerner tent, de blinket: «Lykke til på ferden!»,
som til en gammel, god bekjent /…/ Det lovet godt for fremtidsferden, det var
et tegn av skjebnen sendt!» Denne barnesangen forteller oss at mitt univers er
ditt univers, og at årene mellom fødsel og død fylles for alle av en strøm med
hverdagserfaringer. Erfaringer på et gitt sted, for mennesker er stedlige vesen
(Norberg-Schulz, 1978). På stedet hører vi til, det er der vi vokser opp og gror
frem som medmennesker med ansvar for hverandre. Vi svarer hverandre an
(Martinsen, 2012), og blir en del av livet på stedet og inngår i utbyggelsen av et
samfunn. Det menneskeskapte samfunnet veves inn i naturen der husene gror
seg inn i dalsider, på åser og ved havet:
Menneske har et grunnleggende behov for å visualisere sine erkjennelser;
det lever med «bilder» som gir det erkjente nærvær (Norberg-Schulz,
1978: 70–71).
Å føle nærvær og tilhøre en kultur er en grunnleggende erfaring alle mennesker
har behov for å oppleve (Norberg-Schulz, 1978). Erfaringen handler om en
bevissthet om hvem jeg er, hvilken tilhørighet jeg har til de andre og hvilken
forankring jeg erkjenner i fellesskapet. Vi bygger et hus i en klynge av hus. Vi
finner vår plass, men det er:
/…/ ikke likegyldig hvordan de [husene] ser ut; det er utseende som fremfor
alt skaper miljøkvaliteter, og som angår den som bor poetisk (dvs. skapende).
3
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Når vi står ovenfor vårt hus, skal vi oppleve en bekreftelse av de meninger
som bærer vår eksistens, og når vi ser andres hus skal vi erkjenne at det
går an å treffe forskjellige valg (Norberg-Schulz, 1978: 71).
Dermed er både klangbunnen i en selv, og respekten for den andre like viktig.
Det er et essensielt premiss for et godt samfunn, hevder Nordberg-Schulz (1978).
Men det er interessant å utforske om dette premisset faktisk er til stede i kultur-Norge og om vi sånn sett har et brofeste for det kulturelle demokrati? For
vi vet at muligheten for å delta i den kulturen som du lever i og muligheten for
å kunne være medskapende i kulturen er en menneskerett som er nedfelt i FNs
menneskerettighetserklæring (1948) i artikkel nr. 22 og nr. 27. Når vi vokser
opp i et samfunn lærer de fleste seg gradvis de kulturelle kodene, vi tar del i de
lokale, regionale og nasjonale kunst- og kulturformer. Mennesket bygger altså
etter hvert opp et selvstendig forhold både til tradisjon og til fornyelse på stedet.
Men gjelder dette alle medborgere, eller bare noen?
FNs menneskerettighetskonvensjon skiller ikke mellom mennesker, men presiserer likevel av visse grupper i samfunnet har behov for en særlig beskyttelse. I
Religion og livssyn 14/2 fremhever Lid (2014) at Norge den 3.juni 2013 ratifiserte
FN Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Lid
påpeker at det mest sentrale der handler om at mennesker er like i verdighet og
at alle skal ha mulighet til samfunnsdeltagelse (Lid, 2014:33).

MENINGSDANNING OG MEDIER
Gjennom ulike medier kommuniseres nettopp tilhørighet til samfunnet og til
den gitte kulturen. Gjennom verbalspråk og ulike symbolspråk blir man i stand
til å tolke symboler som binder oss som mennesker sammen. Intertekstualiteten
bringer den kulturelle meningsdanningen et ledd videre og gjør oss bevisste på
at kulturer utvikles på tvers av meiningsdannende medier, der begrepet «tekst»
må tolkes i utvidet forstand.
En tekst kan kombinere forskjellige semiotiske system, for eksempel lyd, bilde
og bevegelse. Intertekstualiteten innebærer at en tekst forstås som et sted der
tekster faktisk krysser hverandre. I en tekst kan man spore elementer som sitater,
allusjoner og lån fra andre tekster.4
Man oppøver som menneske, i et samfunn som er bygget på en slikt tekstfellesskap, etter hvert ferdigheter i å formulere, skissere, forme og kroppsliggjøre
egne tanker og følelser om væren og om fellesskap (von der Fehr, 2008). Et
fellesskap som også (gjen)skapes med toner, rytmer og klanger som vitner om et
poetisk samspill mellom mennesker. På denne måten kan en si at menneskeheten
4
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globalt sett følger visse mønster for medskapning basert på betydningen av at
individet får inntrykk, skaper uttrykk og setter et avtrykk etter seg, for nettopp
for å finne sin plass i verden. Gjennom estetiske inntrykk blir mennesket i stand
til gjennom et medium å gi uttrykk for en impuls ved å estetisk skape et subjektivt-refleksivt uttrykk (Ross, 1984) som kan tolkes som akkurat dette individets
avtrykk i verden. Et avtrykk som skiller menneskene fra dyrene.

KULTURELT DEMOKRATI
Alle kulturer har et naturlig mangfold. Sånn sett er ingen like, alle er såkalt uLike
(Gran, 2000). Vi er forskjellige, men òg like. Både før emigrasjonen fra Europa
til USA og før arbeidsinnvandringen fra Asia til Europa skapte bevissthet om
minoritetskulturer, flerkulturer og etnisk mangfold, eksisterte et såkalt naturlig
mangfold. Vi taler da gjerne om medfødte og/eller ervervede funksjonsnedsettelser
som for individet kan skape en funksjonshemming når det møter samfunnets krav
og forventinger (Kassah & Kassah, 2009). Herunder kommer sosiale, kognitive
og emosjonelle funksjonshemminger som oppstår i gapet mellom omgivelsenes
forventinger og individets evner. Dermed ser vi at når mennesket ikke får være
seg selv, men må strekke seg ut over sine naturlige grenser, så oppstår en ulikevekt,
en underkastelse som stemples som et avvik, historisk forstått gjennom skam
eller en såkalt lyte.

BARRIERER FOR HVERANDRES VÆREN
Ibsens fordring til oss handler om at menneskeheten skal leve ærlig, vi skal
fremstå slik vi er og godta det naturen har gitt oss av evner og begrensinger
uten å sette opp barrierer for hverandres væren. Slik Ibsen skriver om i Brand:
«Vær ikke ett i dag, i går, og noe annet om et år. Det som du er, vær fullt og helt,
og ikke stykkevis og delt» (Ibsen, 1866). Ibsens realistiske drama, som f.eks.
Vildanden, kan tolkes som en kritikk mot det borgerlige samfunn og kravene
som følger samfunnsnormen. Vi husker Ibsens ord derfra: «Tar De livsløgnen
fra et gjennomsnittsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme» (Ibsen,
1884). Ibsens oppfordring er klar og taler ut i et Løgstrups univers der den
etiske fordring er grunnprinsippet (Løgstrup, 1999). Løgstrup beskriver hvordan
menneskene ikke bare er helt avhengige av hverandre, men også er ansvarlige
for hverandres eksistens. Løgstrups etiske fordring handler om at alle skal bli
møtt med verdighet og respekt, det er en taus og radikal etisk fordring menneskene imellom. Han hevdet at «/…/enhver henvendelse til en anden, består i at
våge seg frem for at blive imødekommet» (Løgstrup, 1984:27). For Løgstrup er
det menneskelige møtet skjørt: «At mødes er altid at løbe en risiko ved at lade
noget i ens liv være op til en anden» (Fink, 2007:48). Zygmunt Baumann går
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videre og hevder at den etiske fordring er svekket og advarer mot en verden der
felleskapstanken er tapt:
Tanken om at evner og talenter, og utelukkende det, skal belønnes, blir lett
omgjort til et selvforherligende privilegium som de mektige og vellykkede
kan bruke til å bevilge sjenerøse goder til seg selv fra samfunnets felles ressurser. Et samfunn som står åpent for alle talenter, blir i praksis et samfunn
der det at enkelte ikke kan oppvise spesielle evner, betraktes som grunn
god nok til å henvise dem til et liv i underlegenhet (Baumann, 2000: 97).
Løgstrup er, som Ibsen og Bauman, skeptisk til den individualistiske kulturen
fordi den tildekkes av den moderne «troen på menneskets herredømme over alt»
(Fugelli, 2014). Fugelli hevder at «Det gode liv finner vi ikke på Narrenes skip
eller i Forfengelighetens fyrverkeri/…/ Menneske er en medfødt feilvare» (Fugelli,
2014). Han betrakter alle mennesker som dypest sett likeverdige, uavhengig av
diagnose, helse og funksjon. «Velferdsstaten er bygget med tre ord: Skape og
dele. Dette motto er nå byttet ut med: Skrape og vinne» (Fugelli, 2014). Fugelli
minner oss om at vi har alle en skjevhet og en mangel, en rustflekk på sjelen eller
en ripe i lakken.
Med et slikt menneskesyn i bunnen kan man hevde at alle har samme selvfølge
lige rett til kulturdeltagelse, noe som er i tråd med menneskerettighetene. Men
hvordan er så situasjonen i Norge i dag når vi skal betrakte menneskets mulighet
til kulturdeltagelse i det kulturelle demokrati? Kulturlivet i Norge styres, etter
at også kulturfeltet ble lovpålagt i 2007, av Kulturloven og av den til enhver tid
gjeldende kulturmelding. Men hva dekkes så av begrepet kultur?

HVA BETYR KULTUR?
Ordet kultur bygger på det latinske begrepet cultura som betyr dyrking av jorden,
men det bygger også på cultus som betyr dyrking av gudene.5 Denne etymologiske
opprinnelsen av kulturbegrepet finner vi klare spor av selv i dag. Vi snakker om
kultur som en menneskelig aktivitet der vi bearbeider naturens råmaterialer på den
ene siden. Og på den andre siden snakker vi om kultur som åndsarbeid knyttet
til utvikling av tanker og ideer. Vi taler og om «norsk kultur», altså kultur i vid
forstand, som vi kan forbinde med ski, bunader, fisk eller hytteliv. Da knytter vi
kultur til sted, språk og tradisjon. Men kulturbegrepet kan også tolkes i snever
forstand når vi bruker kultur forstått som kultursektoren, altså om kunstfagene.
Vi ser fremdeles at det er ulike former for «finkultur» som opera, ballett og
klassisk musikk, som mange forbinder med begrepet kultur. Men allerede i Ny
5
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kulturpolitikk, St.meld. nr. 52 (1973–74), ble det kulturelle demokrati, desentralisering av kulturmakt og det utvidede kulturbegrep innført. Så etter 70-tallet
inngår også fotball, film, tv, speider, MC, rock m.m. i begrepet kultur.
Så tilbake til det kulturelle demokratiet og til deltagelse og medvirkning i et
medborgerperspektiv. Det kulturelle demokrati innebærer et kulturbegrep i vid
forstand, der alle medborgere teller med. Det betyr at også de stemmeløse får
muligheten til å utvikle en røst. Retten til kultur er retten til å høre til (Nordberg
Schulz, 1978) og være en del av et fellesskap (Baumann, 2000), både i produksjon
av og i konsum av kunst- og kultuttrykk på et gitt sted.

MANGFOLDSATSNING
2008 var Mangfoldsåret i Norge (St.meld. nr. 17 (2005–2006)). Regjeringen satte
fokus på kulturelt mangfold og satte av midler til tiltak for å fremme mangfold og
fjerne barrierer for deltagelse (Gjærum, 2008). De fleste av prosjektene finansiert
og initiert som del av mangfoldsparaplyen det året, satte fokus på etnisk mangfold,
i betydningen fremmede kulturers møte med den norske kulturen. Noen prosjekter utfordret det estetiske mangfold, i betydningen innovasjonsdrevne former og
sjangre i kunst- og kulkturtuttrykkene. Men svært få prosjekter, både før 2008, i
2008 og etterpå har vært prosjekter der man har favnet om det man kan kalle det
norske naturlige mangfold, i betydningen funksjonsnedsettelser og utenforskap
knyttet til livsløp, funksjon og helse (Gjærum, 2008, Gjærum 2013). Hva kan
det fortelle oss om toleransen for det Fugelli omtaler som «medfødt feilvare»?
Det viser oss kanskje at alle mennesker ikke får muligheten til å oppleve å se sitt
liv som del av et kulturelt demokrati, der de er medborgere og kulturdeltagere,
og at det kulturelle demokrati faktisk er en utopi?
For feilvaren er mangelen vi alle kjenner på, der vi kommer til kort, der det
skorter på ressursene – den opplevelsen som dypest sett er menneskelig. Angsten
for ikke å strekke til, ikke være god nok, eller like god som de andre. Derfor er
det viktig å utvikle et mangfoldsbegrep der også feilskjæret teller med. Der feilskjæret kan brukes som uttrykk i kunsten eller som provokasjon mot publikum
og øyenåpner for offentligheten (Lehman, 2014).

USEDVANLIG TEATER
Nettopp dette mangfoldet har jeg vært interessert i å utforske som dramaturg,
scenekunster, forsker og medmenneske (Ramsdal, Gjærum, Wynn, 2013). I den
inkluderende høgskoleteatergruppen Usedvanlig Teater i Harstad har jeg fra
2005–2014 skrevet dramatikk, iscenesatt forestillinger og utviklet nye anvendte
teaterkonsepter. Her har skuespillere med en funksjonsnedsettelse eller med en
opplevelse av utenforskap kunnet fortelle en historie, nettopp om det å være
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på utsiden. Slikt teaterarbeid bygger på
tanken om å dyrke et inkluderende og
naturlig mangfold og om et kulturpolitisk ønske om å bidra til å skape et ekte
kulturelt demokrati.
Teatergruppen har et felles grunnleggende menneskesyn om at vi alle
er usedvanlige i visse kontekster, og at
usedvanligheten binder oss sammen som
likeverdige individ som alle har noe i bidra
med. Det gir de stemmeløse stemme, ved
å la regifokuset flyttes fra et tradisjonelt
verbalt fokus og taleteater til en emansipatorisk kunstdidaktikk (Aure, 2013), slik at
hver enkelt spiller frigjøres fra «normen»
og bidrar med sine styrker.
I slikt arbeid kan man dermed performativt nyttiggjøre seg av den helhetlige
menneskelige kapitalen i en teatergruppe.
Man kan lage forestillingskonsepter basert
på den erfaringskapitalen som foreligger i kropp, tanke og følelse i hele ensemblet.
Det handler om å gi liv til kunsten og gi livet kunstens verktøy; det være seg
kropp, rytme, tempo, valør, stemning, farge, følelse, styrke og nivå.
Teateret er en kollektiv kunstart som foregår her og nå. Det er en kunstart
man kan betraktes som en hendelse og ikke et passivt verk. Det speiler livet og
gir livet glød til de som spiller og de som blir spilt inn i spillets spill (Gadamer,
2010). Det relasjonelle møtet mellom skaper, forestilling og publikum gir rom for
refleksjon. Et mulighetsrom for endring og erkjennelse (Løgstrup, 1984, 1999).
Inkluderende teaterarbeid handler om heteronome grupper som settes sammen
i en forestillingsproduksjon. Det kan være reminisensteater der vernepleierstudenter, barn, ungdom, voksne og eldre (fire generasjoner) spiller teater om livet,
slik vi gjorde i forestillingen «Å telle våre dager» i 2013, slik bildet av «En farfar
i livet» viser.
Det kan være ungdomsteater der studenter og funksjonshemmede sammen
med elever som ikke har fullført videregående skole får fortelle lokaldemokratiet om opplevelsen av å «droppe ut» og ikke føle seg etterspurt, produktiv og
verdsatt av samfunnet. I forestillingen «Ufrivillig utenforskap» iscenesatte vi i
2011 sceniske dialoger om hvordan de voksne blir borte for» de unge. De står
ensomme tilbake uten gode støttespillere hjemme eller på skolen. Vi iscenesatte
diskusjoner om hvordan videregående skole ser ut til å være eneste inngangsnøkkelen til voksenlivet der unge blir stående i «arrested adulthood», på trappen
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utenfor samfunnskroppen (Ramsdal,
Gjærum, Wynn, 2013).
Det kan også være performative
hendelser ute i byrommet, som med
prosjektet, RomFolk – et folk i veien,
på Festspillene i Nord Norge der vi
framfører fortellinger som har vandret
der folk har vandret. Gjennom fortellingene drøfter ensemblet hvem som
skaper og eier historiene om et folk.
Innsamlet materiale stammer primært
fra UNESCOs prosjektet «Bevaring
av immateriell kulturarv». Publikum
vil under festspillene i 2015 i fellesskapets byrom kunne oppleve musikalsk
fortellerteater midt i gågata. Lytterne inviteres inn i en opplevelse av fellesskap.
Etter endt fortellerhendelse byr ensemblet på diskusjon og undring over temaet
RomFolk – et folk i veien, før publikum er fri til å vandre videre i eget liv:
Disse tre eksemplene viser kulturelt demokrati satt ut i livet, med kunsten
som språk. De er representanter for den demokratiske dialogen som føres på lik
linje mellom skaper og betrakter på en slik måte at alle får muligheten til å delta
på egne premisser – delta i aktuell samfunnsdebatt gjennom teaterkunsten. Det
kulturelle demokrati eksisterer i Norge, men man må aktivt legge til rette for at
marginale røster skal bli hørt.
Skolen kan være en arena der man oppøver ungdom til å være aktører og ikke
brikker i det kulturelle felleskap. Min erfaring er at skolen kan bli et søkende
erkjennelsesvesen og strekke sin aktivitet ut i samfunnskroppen. På den måten
kan verden tas inn i undervisningen og kunsten kan anvendes som et menneskelig
møte mellom marginalitet og mainstream.

TOLERANSE OG SAVNET FELLESSKAP
Kanskje er det lettere å tolerere språklige, etnisk-, religiøse og seksuelle minoriteter
enn å anerkjenne den minoriteten vi alle er, eller kan bli en del av? I den norske
utenforskapen settes vi plutselig på sidelinjen i eget liv fordi vi får en depresjon,
får sosial angst eller blir utbrenthet, eller kanskje blir vi trafikkskadet, pensjonist
eller forelder til et funksjonshemmet barn. Da settes vi på sidelinjen til samfunnet.
Vi plasseres utenfor samfunnskroppen, utenfor den produktive sirkulasjonen og
går over i en form for ufrivillig utenforskap.
Baumann (2000) hevder at det har grodd frem et individuelt konkurransefokus i det vestlige samfunn som presser frem det han kaller et savnet fellesskap.
Et felleskap som kjennetegnes av et gryende savn etter et samfunn bygget på
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toleranse, respekt, verdighet, likestilling og likeverd. Dette er begreper vi ofte
omtaler det norske velferdssamfunnet med, eller den såkalte nordiske modellen.
I media taler man om det sosialdemokratiske rike lykkelandet der vi lever likt, vi
kjører stasjonsvogn og vi drar på hytteturer i helgene.6 Vi danner felleskap med
andre, men ikke med alle de andre dessverre, for som vi vet: «Some are more
equal than others!» (Orwell, 1949). Dette er intet nytt samfunnsfenomen i vår
tid, men snarere et grunnleggende filosofisk problem knyttet til det menneskesyn
vi bygger samfunnet vårt på.
Allerede i 1763 midt i opplysningstiden søkte Voltaire å forstå menneskets
intoleranse og mangel på respekt for hverandre i Traktat til toleransen. Vi lar
hans bønn være artikkelens avsluttende ord – ord til ettertanke:
Det er altså ikke menneskene jeg henvender meg til; det er til deg, alle
veseners, alle verdeners og alle tiders Gud, om det er tillatt for oss små og
svake skapninger fortapt i uendeligheten/…/ Du gav oss ikke hjerte for
at vi skulle hate hverandre/…/ gjør heller slik at vi kan bære byrden av
et vanskelig og flyktig liv og slik at de små forskjellene mellom/…/ våre
ufullkomne språk, mellom våre latterlige skikker, mellom våre mangelfulle
lover, mellom alle våre ufornuftige meninger/…/ slik at alle nyansene som
skiller de små atomfnuggene som kalles mennesker, ikke blir signaler til
hat og forfølgelse. /…/ Måtte alle mennesker huske at de er brødre! Måtte
de avsky tyranni rettet mot sjel og sinn, slik at de avskyr ran og røveri
som stjeler frukten av flid og fredelig arbeid! /…/ La oss bruke det korte
øyeblikket vi eksisterer her på jorden, til å velsigne på tusen språk, fra Siam
til California, din godhet som har gitt oss dette øyeblikket (Voltaire, 1763)
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SKRIVING I RELIGIONSFAGET
AINA HAMMER

HVORDAN KAN ELEVENE MINE BLI KOMPENTE,
OG HELST GLADE, SKRIVERE?
Selvsagt finnes det elever som med både entusiasme og iver kaster seg over ethvert
nytt skriveoppdrag, og som sjelden eller aldri mister motivasjonen underveis i
skriveprosessen. Disse elevene er gjerne selvgående og høytpresterende og drives
av en indre skriveglede og mestringsfølelse. I den andre enden av skalaen finnes
elever som blir bleke og lettere febrilske hver gang læreren presenterer et nytt
skriveoppdrag. Disse elevene strever seg gjennom hele skriveprosessen, og blir etterhvert mer interessert i å pirke borti naboen, eller dagdrømme, enn å skrive. Både
igangsetting, underveisarbeidet og sluttføringen er tungdrevet, og det hele kan bli
litt av en utholdenhetsprøve for både lærer og elev. Mellom slike ytterpunkter finnes
selvsagt elever som representerer hele skalaen av mellomposisjoner. I det følgende
skal vi se litt nærmere på hvordan systematisk og formålsrettet skriveopplæring
kan føre til at langt flere elever opplever glede og mestring gjennom skrivingen.

SKRIVING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET
Å skrive som grunnleggende ferdighet innebærer å kunne ytre seg forståelig
og hensiktsmessig, det handler om å klargjøre egne tanker samt kommunisere
læring og kunnskap. Skriveferdigheter gjør det mulig å delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte, og er en forutsetning for livslang læring
(Kunnskapsdepartementet, 2012).
Mye forskning har de senere årene bidratt med viktig kunnskap om hva
som kjennetegner god skriveopplæring. Skriveprosjektet SKRIV ble iverksatt
i kjølvannet av innføringen av de grunnleggende ferdighetene, og bak stod
skriveforskningsmiljøet i Trondheim. Prosjektet fant, som vi etter hvert skal se,
noen modeller og begreper som vil være nyttige for lærere som ønsker utvidet
kunnskap om skriving og skriveopplæring (Smidt, 2011).
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Normprosjektet er en stor intervensjonsstudie om skriving som grunnleggende
ferdighet, og vurdering av skriving, i norsk skole (Solheim og Matre, 2014).
Normprosjektet legger til grunn en forståelse av at skriftlige ferdigheter er en
nødvendig forutsetning for deltagelse i et tekstbasert samfunn. Prosjektet bygger
videre på kunnskap og erfaringer gjort av blant andre SKRIV, hvor man fant at
skriving som læringsstøttende og læringsutviklende aktivitet ikke var utnyttet
godt nok (Matre og Solheim, 2015, Ludvigsen-utvalget, 2015).
I denne sammenheng bør Skrivesenteret – Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning nevnes. Senteret formidler resultater fra forskning og
forsøks- og utviklingsarbeid, og er en ressursbank for alle som arbeider med
skriveopplæring. (Skrivesenteret, 2015).
Kort oppsummert kan vi si at Kunnskapsløftet forplikter alle lærere til å
arbeide med skriving i alle fag. For at skriveopplæringen skal gi størst mulig
læringsutbytte må læreren være bevisst hvilke faktorer som har betydning for
elevenes skriveprestasjoner. Selv om det å skrive i religionsfaget innebærer noe
annet enn å skrive i matematikk eller naturfag, eksisterer det noen modeller for
skriving som er hensiktsmessig å legge til grunn i alle fag.

SKRIVETREKANTEN OG SKRIVEHJULET
Skrivetrekanten7 ble introdusert av Sigmund Ongstad (2004). Hensikten med
denne modellen er å klargjøre at det eksisterer et triadisk forhold mellom tekstens
innhold, form og formål.
En sentral erfaring fra både SKRIV og Normprosjektets forstudie var at
skriveoppgaver i liten grad vektla formålsaspektet og bruken av elevtekstene
(Smidt, 2011, Solheim og Matre, 2014). Når tekstens formål underkommuniseres
i skriveopplæringen, vil dette virke inn på både innhold og form.
Formålet dreier seg om mottaker, altså hvem som skal lese teksten, men det
handler like mye hvilken funksjon skrivingen skal ha. Det er vanlig å betrakte
skrivingens funksjon som et samspill mellom skrivehandlingen og dens formål.
Dette er uttrykt gjennom en modell som kalles skrivehjulet. Hensikten med skrive
hjulet er å vise hvordan bestemte skrivehandlinger står i et dynamisk forhold til
skrivingens formål. Skrivehjulet er revidert flere ganger, for en oppdatert versjon
kan dere se http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivehjulet/.8

7
8

Her hentet fra Skrivesenterets hjemmeside 16.05.2015, fra URL: http://www.skrivesenteret.no/
ressurser/skrivetrekanten-videoforedrag-med-jon-smidt-ny/
Skrivehjulet ble først utviklet av Thygesen, Evensen, Berge, Vagle og Fasting som et ledd
i utviklingen av nasjonale skriveprøver. Versjonen som er gjengitt her er videreutviklet av
Normprosjektet og formidlet av Skrivesenteret, hentet 15.05.2015 fra URL: http://norm.
skrivesenteret.no/skrivehjulet-bm/

MANGFOLD OG TOLERANSE

55

Skrivehandlingen kan være å samhandle, å reflektere, å beskrive, å utforske, å
forestille seg eller å overbevise. Alle disse skrivehandlingene er viktige for sosial
samhandling, og nødvendige navigasjonsverktøy i et tekstbasert demokratisk
samfunn. Det situasjonsbestemte skriveformålet kan dermed være å holde kontakt med andre, identitetsdanning, kunnskapsorganisering, kunnskapsutvikling,
konstruksjon av tekstverdener eller påvirkning. Modellen illustrerer et dynamisk
forhold mellom skrivehandling og formål, på den måten at sirklene kan dreies i
forhold til hverandre. Selv om det å beskrive ofte kobles til kunnskapsorganisering,
kan man også beskrive for blant annet å påvirke.
Dersom formålet med skrivingen blir uklart for elevene, vil man også kunne
se at teksten gjerne blir rotete i innhold og form, og at uttrykksmåten varierer
gjennom teksten.
Innholdssiden i skrivetrekanten handler om tekstens hovedfokus, altså hva
teksten skal handle om. Elevene bør få mulighet til å aktivere sin forkunnskap
slik at de kobles på temaet de skal skrive om. Dette kan gjøres ved ulike førskrivingsaktiviteter, som for eksempel tenkeskriving (Skrivesenteret, 2015).
Tekstens form handler om språk og struktur, men form handler også om hvilke
konvensjoner for skriving som eksisterer i bestemte situasjoner i samfunnet. Det
dreier seg med andre ord om hvordan skriveren uttrykker seg (Skrivesenteret,
2015, Smidt, 2011).

FORMÅLSRETTET SKRIVING I RELIGIONSFAGET
Religionsfagets hovedområder favner om religioner, livssyn, etikk og filosofi.
Instruksjonsverbene i kompetansemålene følger en taksonomisk progresjon hvor
elevene på mellomtrinnet skal forklare, gjøre rede for, fortelle, beskrive og presentere. På ungdomstrinnet skal elevene i tillegg drøfte og reflektere. På Vg3 skal
elevene også kunne analysere og sammenligne. Sett bort fra kompetansemålene
som legger opp til muntlige aktiviteter som samtale og dialog, står læreren fritt
til å velge arbeidsmetode (Udir, 2015). Formålsrettet skriving vil være velegnet
for å nå mange av kompetansemålene i religionsfaget, og med skriving som
metode er det også mulig å møte holdningsmålene om respekt og toleranse fra
formålsbeskrivelsene (Udir, 2015).
I RLE-planen kan vi lese følgende om skriving:
Å kunne uttrykke seg skriftlig i RLE innebærer å kunne uttrykke kunnskaper
om og synspunkter på religion og livssyn, etikk og filosofi. Skriving klargjør tanker, erfaringer og meninger og er en hjelp til å tolke, argumentere
og kommunisere. Skriving i RLE innebærer også å møte ulike estetiske
skriftuttrykk og gjøre bruk av dem (Udir, 2015).
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I læreplanen for Religion og etikk er skriving som grunnleggende ferdighet
uttrykt slik:
Å kunne uttrykke seg skriftlig i religion og etikk innebærer å formulere
kunnskaper og refleksjoner slik at de blir tydelige både for eleven selv og
for andre (Udir, 2015)
Å skrive på religionsfagets premisser innebærer å tilegne seg fagets terminologi,
bli kjent med dets teksttyper og fagspesifikke skrivemåter. Både informative,
reflekterende, beskrivende, utforskende, fortellende og argumenterende tekster
er relevante i religionsfaget, og elevene kan bruke skriving til både utveksling
av informasjon, identitetsdanning, kunnskapsorganisering, kunnskapsutvikling,
konstruksjon av tekstverdener og påvirkning (jmf. Skrivehjulet).
Det er viktig å huske på at i autentiske skrivesituasjoner har skrivingen alltid
et formål. Skriving i skolesammenheng må også ha et klart formål som kommuniseres til elevene. At læreren kanskje har implisitte formeninger om tekstens
formål hjelper ikke elevene i nevneverdig grad. Formålet må gjøres eksplisitt både
for å inspirere og motivere elevene, men også for at elevene skal få en dypere
forståelse for tekstens innhold og form.

ET RELIGIONSFAGLIG UNDERVISNINGSOPPLEGG
GJENNOM ULIKE SKRIVEFASER9
La oss se nærmere på hvordan det som er beskrevet ovenfor kan få sitt uttrykk
gjennom et undervisningsopplegg. Et forslag til oppgavetekst kan være:
«Etter at du er død bør staten eie organene dine.»10
Om to uker skal vi ha en debatt her i klassen om temaet organdonasjon. I tiden
frem mot debatten skal du forberede deg ved å lese både sekulære og religiøse
kilder som er relevante for dette temaet. Deretter skal du skrive en argumenterende
tekst hvor du finner argumenter både for og imot organdonasjon. Argumentene
skal ta utgangspunkt i både sekulære og religiøse livstolkninger. På bakgrunn av
kunnskapen du tilegner deg gjennom dette arbeidet, skal du forsøke å ta stilling
til sitatet ovenfor. Alt dette danner grunnlaget for din deltagelse i debatten.
Oppgaven berører flere relevante kompetansemål innenfor hovedområdet
etikk og filosofi. Etter Vg3 skal eleven blant annet kunne: «føre dialog med andre
9

Gjennomgangen av de ulike skrivefasene tar utgangspunkt i Jon Smith (2011) «Ti teser for skriving
i alle fag» og Skrivesenterets ressurs om fagskriving. Hentet 15.05.2015, fra URL: http://www.
skrivesenteret.no/ressurser/fagtekstskriving-i-rle/
10 Inspirasjon til oppgaveteksten fikk jeg fra nrk.ytring: «Staten bør eie organene dine», kronikk
av Ola Magnussen Rydje. Hentet 15.05.2015, fra URL: http://www.nrk.no/ytring/staten-bor-eieorganene-dine-1.12314786. Publisert 18.04.2015.
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om aktuelle etiske spørsmål», og etter 10. årstrinn skal eleven kunne: «drøfte
verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk
ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati» (Udir, 2015). Det
bør også nevnes at oppgaven legger til rette for at elevene trenes i alle de fem
grunnleggende ferdighetene (regning fordi det kan være relevant å se på antallet
organdonasjoner og kanskje snakke om prosent i denne sammenheng), men at
hovedfokus i denne artikkelen vil ligge på selve skriveoppdraget.

FØRSKRIVINGSFASEN
I denne fasen vil det være hensiktsmessig å avkode oppgaveteksten sammen med
elevene. Dette kan blant annet gjøres ved at elevene får i oppgave å tenkeskrive:
«Hva er organdonasjon? Du får nå fem minutter på å skrive ned alt du vet
om organdonasjon. Du behøver ikke tenke på rettskrivning, tegnsetting eller på
at du skal formulere fine setninger. Forsøk å la tankene strømme fritt og skriv
ned alt du kommer på.»
Etter tenkeskrivingen kan man ta en liten plenumssamtale og la elevene dele sine
tanker. Dersom man har mye tid kan man alternativt be elevene krølle sammen
arket de har skrevet på slik at det blir til en «snøball». Deretter skal de kaste
snøballene på læreren (dette er ofte en populær aktivitet). Etter at alle har kastet
sin ball, skal de plukke opp den som ligger nærmest. Elevene står så i ring og leser
opp det som står på arket. På denne måten tas frykten for å si noe feil bort, fordi
«jeg leser jo bare noe som en annen har skrevet». Ved å aktivere forkunnskap på
denne måten vil elevene hektes på temaet, og bli tryggere på hva dette handler
om. Kanskje kunne man også lest kronikken som sitatet i oppgaven er hentet fra.
Formålet med oppgaven må kommuniseres tydelig av lærer. I dette tilfellet
skal elevene skrive for å lære mer om hvordan mennesker med både sekulær og
religiøs livstolkning tenker rundt organdonasjon. Det angår ulike gruppers tilnærming til liv og død, herunder menneskesyn og gudsbegrep. Det handler om etisk
tenkning og moralsk handling, men i tillegg vil elevene trenes i perspektivveksling.
Gjennom skrivingen får elevene dessuten mulighet til selvstendig refleksjon, og
hjelp til å klargjøre egne tanker og meninger slik læreplanene foreskriver (Udir,
2015). Muligens vil det være tilstrekkelig å formidle til elevene at det å skrive
argumenterende tekster har som formål å påvirke eller overbevise andre, noe
som er relevant på mange samfunnsarenaer. I denne oppgaven skal teksten leses
av lærer, og kunnskapen eleven tilegner seg gjennom skrivingen er nødvendig
for å kunne delta i den kommende debatten. Dermed er både formål og bruk
tydelig kommunisert, og elevene begynner å danne seg et bilde av innholdssiden
i skrivetrekanten.
Noen elever vil sikkert kjenne godt til hvordan en argumenterende tekst er bygget
opp, mens andre vil ha stort utbytte av å se og lese modelltekster. Skrivesenteret
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(2015) understreker at det er en fordel om modellteksten er tematisk i slekt med
teksten eleven skal skrive. Muligens kunne det i denne sammenhengen vært aktuelt
å lese argumenterende tekster om aktiv dødshjelp? Modelltekstene klargjør og
strukturerer elvenes tilnærming til formen i skrivetrekanten.
Til sist i denne fasen er det en fordel om lærer og elever sammen utarbeider
vurderingskriterier for skrivingen. Dette bør gjøres både med hensyn til fagkunnskap og tekstkunnskap (Skrivesenteret, 2015).

SKRIVEFASEN
Det finnes flere strategier som er hensiktsmessige å bruke i selve skrivefasen.
Det å lese modelltekster er en type skriveramme som gir elevene kunnskap om
tekstens form. Andre skriverammer kan utarbeides av læreren, eller av lærer og
elever i fellesskap. Poenget med skriverammer er å legge til rette for at alle elever
skal kunne arbeide med skriving på en hensiktsmessig måte, og at flere elever
opplever mestring. Skriverammene imøtekommer kravet om tilpasset opplæring
ved at elevene etter behov kan benytte seg av støtten som tilbys. Det som er viktig
å huske på er at skriverammen skal legge grunnlaget for en sammenhengende
tekst, og er ikke tenkt å være en slags innfyllingsoppgave.
Et forslag til skriveramme for «organdonasjonsoppgaven» finnes under. Denne
kan selvsagt utarbeides videre eller forenkles etter behov.
Argumenterende skriving:
Temaet vi diskuterer er:
Enkelte religiøse grupper som … De argumenterer med at …
og … mener at organdonasjon Et annet argument de bruker er at …
er …
De mener også at …
Deres argumenter tar utgangspunkt i religiøse
tekster som … og …
Andre religiøse grupper som … De hevder dette fordi …
og … mener at organdonasjon
er …
Bakgrunnen for deres synspunkter finnes i
religiøse fortellinger som …
I tillegg mener de at …
Dessuten vil noen innenfor disse gruppene
påstå at …
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På den annen side finnes
ikke-religiøse grupper som
mener at organdonasjon er …
Dette synet representeres av
blant andre … og …

De mener at fordelen med organdonasjon er …
De trekker fram at ulempen kan være …
Deres argumentasjon ligner etiske modeller
som vi finner hos tenkere som … og … Disse
legger særlig vekt på at …
Dessuten er … (fornuft, følelser, tradisjon el.)
også viktig kilder til deres etiske begrunnelser
for/imot organdonasjon.

Andre igjen, som for eksem- De hevder at …
pel … og …, vil argumentere for Bakgrunnen for deres standpunkt finnes i …
at organdonasjon er …
På bakgrunn av det jeg nå har funnet ut vil jeg anta at … og …, og kanskje … ville
være enige i at staten burde overta bestemmelsesretten til organene dine etter
at du dør. Som vi har sett vil begrunnelsene for dette ligge i at …
Jeg mener videre at grupper som … og … ville ta sterk avstand fra dette fordi …
Etter å ha satt meg inn i ulike syn på saken, er min mening at … Dette vil jeg
begrunne på følgende måte:

REVISJONSFASEN
Underveis i skriveprosessen trenger elevene tilbakemeldinger fra lærer. I følge
Hattie og Temperley (2007, ref. i Slemmen, 2009) bør tilbakemeldinger si noe
om hvor eleven skal med sitt læringsarbeid, hvor eleven er i sin læreprosess, og
hva som er neste skritt i arbeidet. Kringstad og Kvithyld (2013) understreker
at responsen som elevene mottar bør vise til skriveoppgavens formål, og videre
ta utgangspunkt i vurderingskriteriene som lærer og elever sammen har diskutert seg frem til. For at elevene skal ha motivasjon til å revidere teksten, er det
viktig at responsen kommer på et relativ tidlig tidspunkt i skrivefasen. Det er
også hensiktsmessig for skriveprosessen om det settes av tid til både respons og
revidering i klasserommet.

SLUTTFØRINGSFASEN
Denne fasen handler om å klargjøre teksten slik at den blir leservennlig. Det dreier
seg om rettskriving, avsnittsmarkering, overskrifter og underoverskrifter. Det
finnes ulike teknikker for å rydde opp i egen tekst, og for eksempel kan elevene
få i oppdrag å lese teksten bakfra eller å lese den høyt for en annen.
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AVSLUTNINGSVIS
Det ligger altså i alle læreres mandat å være skrivepedagoger. Som vi ser av læreplanene i RLE og RE innebærer skriving blant annet å formulere kunnskaper
og refleksjoner gjennom skriftspråket. Skrivestrategier som tenkeskriving eller
å bruke skriverammer kan sammenlignes med stillaser som elevene trenger for
å utvikle seg til kompetente skrivere. I arbeidet med å veilede elevene til å bli
kompetente og glade skrivere vil det bli tydelig at forskjellige elever trenger ulike
verktøy for å mestre oppgaven. Hvilke typer stillaser som behøves vil avhenge av
mange faktorer, men det som er sikkert er at alle elever trenger å vite noe om hva
de skal skrive, hvordan de skal skrive det og hvorfor de skal skrive nettopp dette.
Barn og unge uttrykker sin kunnskap gjennom skriftspråket. Når vi vurderer
elevenes skriftlige arbeider er det viktig å huske på nettopp dette – det vi måler
er elevenes evne til å uttrykke kunnskap gjennom skrift, og ikke nødvendigvis
elevenes faktiske kunnskap. Dette sier noe om viktigheten av å arbeide systematisk
med utviklingen av skriveferdigheter generelt, samt at det å være skrivelærer i
religionsfaget krever mer spesialisert kunnskap om skriving på religionsfagets
premisser.
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BETRE DØD ENN HOMOFIL?
ALEXANDER FOSSE ANDERSEN

Seinhaustes 2005 kom bedehussongaren Arnfinn Nordbø ut av skapet for familien sin. Det konservative kristne miljøet han var ein del av, braut all kontakt
med han. Han og gitaren fekk ikkje lenger kome over dørstokken på bedehus,
gamle vener vende han ryggen og han fekk melding om å trekke seg frå styret
til barneheimen han hadde vore med på å bygge opp i Ukraina. Foreldra hans
fortalde at det hadde vore betre å få melding om at han var død enn å høyra at
han er homofil. Gamle vener sende fortvilte meldingar om at Satan hadde teke
bustad i Arnfinn, og at han no måtte bere konsekvensen av valet han hadde gjort:
han var dømd til å brenne i Helvete.
Nordbø fortalde historia si offentleg i 2008, og i kjølvatnet kom ein debatt
om homofili og konservativ kristendom. Året etter gav han ut boka Betre død
enn homofil? Å vere kristen og homo på Samlaget. I boka fortel han si historie,
og bruker si eiga erfaring frå bedehusmiljøet til å forklara både kvifor det konservative miljøet han kjem frå gjer alt dei kan for å omvende han, og korleis han
sjølv har funne eit trusmessig ankerfeste i livet.

UTGANGSPUNKT FOR SAMTALER
Nordbø tek det miljøet han vaks opp i på alvor, og skildrar teologisynet med
innanifråblikk, sjølv om han samstundes er tydeleg på at han meiner dette synet
er feil. Han forklarer i detalj kvifor familien hans måtte halda avstand til han,
utan å dekke over at dette har vore vanskeleg for alle parter. Sjølv om han har
teke eit tydeleg standpunkt, er han oppteken av at motsatsen skal bli teke på alvor.
Nettopp difor er (avsnitt frå) denne boka veleigna som utgangspunkt for samtaler
om homofili, ekteskap, bibelsyn og religiøs praksis, kanskje særleg på 10. trinn.
Han fortel også om korleis han frå barnsbein av har erfaringar han i dag
knyter til at han er homofil, og det har gitt gode refleksjonar rundt spørsmåla om
seksuell legning er medfødd eller tillært, og om me skaper forståinga når me ser
bakover. I den andre delen av boka utforskar han ulike tilnærmingar til Bibelen
for å finna ut korleis det kan ha seg at ulike teologiske retningar les same teksten, men kjem til ulike syn på om homofili er akseptabelt. Også tekstar herifrå
fungerer godt som utgangspunkt for refleksjon.
Alexander Fosse Andersen (f. 1983) er lektor ved Rådalslien skole i
Bergen. Han har mastergrad i historie frå Universitetet i Oslo.
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KIRKEVANDRING I OSLO
SIW FJELSTAD

17. april i år arrangerte Religionslærerforeningen etter oppfordring fra lærere
og studenter, en kirkevandring i hovedstaden. Vi besøkte den katolske kirken St.
Joseph i Akersveien 6 og den ortodokse Hellige Olgas kirke i Akersveien 33. Oslo
domkirke i Karl Johansgate 11, representerte under denne vandringen den protestantiske kirken. Foruten Religionslærerforeningens styreleder og styremedlemmer
deltok 25 lærere og studenter. Deltakere har gitt positive tilbakemeldinger om en
lærerik og innholdsrik dag. Her kommer en kort oppsummering.

ST. JOSEPH

Fotograf: Aina Hammer
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Sokneprest i St. Olav domkirkemenighet,
Pål Bratbakk tok imot oss i St. Joseph. Det
er en liten nyoppusset kirke som for tiden
fungerer som hovedkirke, mens St. Olav
kirke like over veien pusses opp. Kirken
brukes også av St. Sunniva skole som ligger
vegg i vegg. Bratbakk lot oss titte inn i
skriftestolen, før han underviste fra alteret. Dette var ikke tilfeldig. Skriftemålet
var en viktig del av hans prestegjerning.
Han la vekt på den absolutte taushetsplikten, men påpekte at tilgivelse bare
ble gitt ved anger og ofte med betingelser,
som kunne være å gjøre opp urett for seg.
De katolske kirkene i Norge har i dag
mange messer på mange ulike språk, som
et resultat av økt innvandring. Bratbaks
prestegjerning preges også av innvandringen, ikke minst i møte med de mange
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unge som sliter med å finne seg til rette. Innvandringen viser seg også i alle messene på ulike språk, og mens St. Olavs kirke pusses opp, får også menigheten
feire messer i Trefoldighetskirken. Vi fikk en grundig innføring i hvordan den
kristne troen kom til uttrykk i både handling og estetikk. Bratbak gikk blant
annet gjennom deler av messen, der de ulike symbolhandlinger oppsummerte
det sentrale i den katolske troen. Bratbak holdt en omvisning ganske lik den han
holder for skoleklasser, men spørsmålene fra deltakerne, som Soknepresten tok
seg god tid til, gav nok en annen vinkling.

ST. OLGAS MENIGHET
Da vi besøkte den lille kirken på Vår frelsers gravlund, ble den ortodokse påsken feiret.
Sokneprest Kliment tok imot oss rett etter en messe, og to sangere i menigheten sang
fra påskemessen for oss. Hellige Olgas menighet er den russiske ortodokse kirkes
første menighet i Norge. Menigheten bærer navnet etter en fyrstinne som levde på
900-tallet i Kiev. I kirken fantes også en ikon av kvinnen. Vi ble fortalt historien om
Olga, en rik enke med nordisk herkomst, som lot sin rikdom komme fattige til gode.
Menigheten ble dannet i 1996, i en periode da kirken i Russland etter Sovjetunionens
fall fikk frihet til å organisere sin virksomhet selv. Som for den katolske kirken,
er også flere ortodokse troende kommet til Norge gjennom en økt innvandring.
Mens vi var der, kom folk innom og stilte seg i bønn foran den vakre bildeveggen;
ikonostasen. Kliment gav oss en innføring i ikonenes betydninger og fortellingene
bak dem. Ikonostasen har tre dører, og de sto nå åpne under påsken. Dette symboliserte blant annet at påskefortellingen har åpnet porten til paradiset. Kliment
understreket at helgenene som preget de ulike ikonene, ikke ble tilbedt. Man ber
til dem, slik at de kan gå i forbønn for den som ber.

OSLO DOMKIRKE

Fotograf: Aina Hammer
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Andreas Carlmark, som introduserte seg som gateprest,
møtte oss utenfor hovedinngangen til Oslo Domkirke.
Der startet han omvisningen ved de massive bronsedørene. Motivene på dørene er hentet fra saligprisningene
i Bergprekenen (Matt. 5, 1–11).
Carlmarks omvisning både utenfor og i kirken
ble en innføring i kristen teologi flettet sammen med
Oslos historie. Relieffet murt inn i hjørnet til høyre
fra hoveddøren er antagelig hentet fra 1100-tallets St.
Hallvardskatedral. Den viser et menneske som angripes
av en løve og en drage. Kirken der den står i dag ble på
1600-tallet bygget som barokkirke, fikk nygotisk interiør
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på midten av 1800-tallet, for så i perioden 1936 til 1950 å bli ført tilbake til en
barokkstil der Hugo Lous Mohrs takmalerier fikk fylle alle fire hvelv. Maleriene
dekker et område på rundt 1500 m2, og skal være det største arbeidet i sitt slag i
Norge. Grunntema er Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd, og i kuppelen finnes
solen som sprer sitt lys over hvelvene og bibelmotivene. Motivet Lasarus` oppstandelse ble malt under den tyske okkupasjonen 1940–45. De norske fargene,
rødt, hvitt og blått, er malt rundt den oppstandne skikkelsen.
Domkirken er hovedkirke for Oslo bispedømme og menighetskirke for Oslo
sentrum. Den er landets rikskirke, og begivenheter for landet og kongehuset
markeres her. Men for oss som fikk møte gateprest Andreas, ble kirken en fredelig
oase midt i et hektisk byliv, der man blant annet natten til lørdager kan søke ro,
uavhengig av tro.
Religionslærerforeningen er takknemlig for at alle tre menighetene med deres
representanter tok vel imot oss og gav oss som studerer eller underviser en lærerik
og innholdsrik dag.

Siw Fjelstad
Siw Fjelstad (1960) Lektor ved Frogn videregående
skole.
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Filosofiseminar
RELIGIONSLÆRERFORENINGEN ARRANGERER
FILOSOFISEMINAR FOR LÆRERE.

Når: 17. oktober 2015 kl. 10.30.
Hvor: Kristelig Gymnasium
Kjetil Sandsengen innleder under tittelen «Valg» om eksistensialisme og JeanPaul Sartre. Sandsengen har undervist ved arkitektur- og designhøyskolen i
Oslo. Han har tidligere arbeidet som lærer i grunnskolen. I 2011 leverte han en
masteravhandling om Søren Kierkegaards trosbegrep. Nå jobber han for Kirkens
bymisjon, han forleser og holder foredrag for BI og næringslivet.
Beate Børresen vil innlede om filosofisk samtale i klasserommet. Børresen
er førstelektor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved HIOAK.
Blant emnene hun forsker på, er filosofi i skolen og den filosofiske samtalen i
klasserommet.
Frist for påmelding: 10. oktober. Send mail til Anne Langås Handeland,
alhandeland@kg.vgs.no
Inkluderer: god lunsj, kaffe og diverse frukt.
Pris: 250,- (150,- for studenter)
Kontonummer: 7877 08 63243 v/ Liv Gundersen, Myrerskogveien 26, 0495 Oslo,
merk betalingen med «ditt navn» og «filosofiseminar».
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